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تمهيد

قضينــا صيــف هــذا العــام فــي أوروبــا بيــن فرنســا وإنكلتــرا 
وليــون  مرســيليا  فزرنــا  مدائنهــا،  أهــّم  فــي  وسويســرا،وتنّقلنا 
وباريــس ولنــدن وكامبــردج ومنشســتر وأوكســفورد وجنيــف ولوزان 
وإيفيــان، ودرســنا أحوالهــا، وتفّقدنــا متاحفهــا ومكاتبهــا وآثارهــا، 
وتوّخينــا النظــر -علــى الخصــوص- فــي مــا يهــّم قــّراء العربيــة مــن 
أحــوال تلــك المدنيــة التــي أخذنــا فــي تقليدهــا منــذ قــرن كامــل 
ــط فــي اختيــار مــا يالئــم أحوالنــا منهــا. وسننشــر فــي  ونحــن نتخبَّ

مــا يلــي خالصــة مــا بلــغ إليــه اإلمــكان مــن ذلــك الــدرس.
ــث  ــن حي ــرقي م ــارئ الش ــّم الق ــا يه ــى م ــك عل ــن ذل ــر م ونقتص
نهضتهــم  فــي  القــوم  أولئــك  مدنّيــة  تحــّدي  إلــى  حاجتــه 
هذه،ونبّيــن مــا يحســن أو يقبــح مــن عوامــل تلــك المدنّيــة بالنظــر 
ــال  ــة، ف ــياق الرحل ــنغفل س ــا. وس ــا وأخالقن ــا وعاداتن ــى طبائعن إل
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ــك  ــاء ذل ــي أثن ــاه ف ــاه أو كابدن ــا القين ــا وم ــا أو نزولن ــر رحيلن نذك
علــى مــا جــرت بــه عــادة أهــل الرحلــة؛ إذ ليــس غرضنــا أن يكــون 
ــة الطــرق  ــزول، ومعرف ــي الســفر والن ــن ف ــاًل للراحلي ــه دلي ــا نكتب م
ــل للقــارئ مــا ُطِبــع فــي  والمســافات واألجــور. وإنمــا نريــد أن نمّثِ
ــي أحــوال  ــرة ف ــال الفك ــد إعم ــة بع ــذه الرحل ــاء ه ــي أثن ــا ف ذهنن
ــار  ــام باعتب ــة أقس ــى ثالث ــكالم إل ــم ال ــك نقس ــم. ولذل ــك األم تل
الممالــك التــي زرناهــا علــى ترتيــب تلــك الزيــارة، فنبــدأ بفرنســا، 

فإنكلترا،فسويســرا.



فرنسا
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فرنسا

1- نظام حكومتها

تقلَّــب نظــام الحكومــة الفرنســاوية علــى أوجــه شــّتى، واســتقرَّ فــي 
ــي 16  ــك ف ــَت ذل ــة، وتثبَّ ــى الجمهوري ــنة 1870 عل ــبتمبر س 4 س
ــل بعــد  َل بعــض التعدي ــدَّ ــون دســتوري تع ــو ســنة 1875 بقان يولي
ــة  ــس األّم ــى مجل ــريع إل ــّوة التش ــو يقضــي أن ترجــع ق ــك؛ وه ذل
ومجلــس الشــيوخ، وقــّوة التنفيــذ إلــى رئيــس الجمهورية والــوزارة.

وهــم ينتخبــون رئيــس الجمهوريــة كل ســبع ســنوات بأغلبيــة 
األصــوات، والنتخابــه يجتمــع المجلســان المذكــوران فــي الجمعية 
ل  ــا يقّررانــه أو يشــّرعانه. وهــو يشــّكِ العموميــة، وعليــه تنفيــذ م
الــوزارة مــن المجلســين، ويجــوز أن يكــون بعــض الــوزراء مــن غيــر 
ــن والعســكريين،  ــن الملكيي ــن الموّظفي أعضائهــا، وهــو الــذي يعّيِ
ويعقــد المعاهــدات مــع الــدول األخــرى، لكنــه ال يقــدر أن يعقــد 
معاهــدة تتعلَّــق بمســاحة أرض فرنســا أو مســتعمراتها إال بمصادقــة 
بموافقــة  إال  يعلــن حربــًا  أن  لــه  يجــوز  التشــريعية، وال  القــّوة 
المجلســين. وكل عمــل مــن أعمــال الــوزارة يجــب أن يمضيــه 
رئيــس الجمهوريــة مــع أحــد الــوزراء. ويســتطيع هــذا الرئيــس 
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ــواب. ــس الن ــّل مجل ــيوخ- أن ُيِح ــس الش ــع مجل ــاق م -باالّتف
والــوزارات والنظــارات 13 نظــارة هــي: الداخليــة، والماليــة، 
والحقانيــة،  والبحريــة،  والحربيــة،  العموميــة،  واألشــغال 
والتجــارة،  والخارجيــة،  العموميــة،  والمعــارف  والمســتعمرات، 
ــنوات  ــع س ــّواب ألرب ــب الن ــان. وُينَتخ ــال، واألدي ــة، والعم والزراع
ــة  ــغ الحادي ــد بل ــر الجن ــن غي ــاوي م ــام. وكل فرنس ــت الع بالتصوي
والعشــرين مــن عمــره لــه حــّق التصويــت فــي االنتخــاب بشــرط أن 
ت لنائبــه. أما  يثبــت إقامتــه ســتة أشــهر فــي البلــد الــذي يريــد أن يصــّوِ
النائــب فيجــب أن يكــون ســّنه 25 ســنة علــى األقــّل. وعــدد النــّواب 
اآلن 584 نائبــاً، وعــدد المنتِخبيــن بيــن عشــرة مالييــن وســبعة 
مالييــن. ومجلــس الشــيوخ مؤّلــف مــن 300 عضــو ُينَتخبــون لتســع 
ســنوات مــن أعيــان الفرنســاويين، وال يكــون ســّن أحدهــم أقــّل مــن 
40 ســنة، يتقاعد ثلثهم كل ثالث ســنين، وُينَتخب غيرهم. وانتخاب 
الشــيوخ منــوط بلجنــة مؤّلفــة مــن مندوبيــن عــن مجالــس البلديــة في 
الواليــات علــى نســبة عــدد ســّكانها، ومــن النــّواب، فينتخبــون 522 
ــون  ــم 75 شــيخاً ُينَتخب ــات يضــاف إليه ــن الوالي ــون ع شــيخاً ينوب
ــاة بإجمــاع المجلســين. وال يجــوز انتخــاب أحــد مــن  لطــول الحي

ــة »المخلوعــة« فــي أحــد المجلســين. أعضــاء األســرة الملكي
الراتــب واحــد للنــّواب والشــيوخ، فيســتولي النائــب أو الشــيخ 
علــى 15000 فرنــك فــي الســنة )نحــو 600 جنيــه(، وأمــا رئيــس 
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فرنسا

المجلــس فيأخــذ فــوق ذلــك 72000 فرنــك )نحــو 2840 جنيهــًا( 
للنفقــات، ويســافر أعضــاء المجلســين فــي الســكك الحديديــة 
بنفقــات زهيــدة. وراتــب رئيــس الجمهوريــة 600000 فرنــك 

ــات الرســمية. ــغ للنفق ــذا المبل ــه(، ونحــو ه )نحــو 24000 جني
ــًا  ــزال باقي ــون األول وال ي ــأه نابلي ــورى أنش ــس للش ــم مجل وعنده
يرأســه ناظــر الحقانيــة، وهــو مؤّلــف مــن مستشــارين قضائييــن 
ــة،  ــم الحكوم ــه عليه ــا تعرض ــي م ــر ف ــاء للنظ ــي القض ــاء ف وعلم

وأكثــره يتعلَّــق بــاإلدارة ونحوهــا.

2- عمرانها

نــة فــي روح المدنيــة الحديثــة وأكثرهــا  فرنســا قــدوة الممالــك المتمّدِ
ــرف  ــد ال نع ــر بعي ــد غي ــى عه ــا إل ــى. وكّن ــرق األدن ــكاكًا بالش احت
ســواها قــدوة لنــا فــي أحوالنــا االجتماعيــة واألدبيــة والسياســية 

ــا بســواها. ــا مم ــة به ــر معرف كث ــزال أ ــة، وال ن والقضائي
مســاحة مملكــة فرنســا 207054 ميــاًل مربَّعــاً، وعــدد ســّكانها 
39376000 نفــس. منهــم نحــو 30000000 نفــس مــن أهــل 
الفالحــة، والباقــون مــن ســّكان المــدن يتعاطــون الصنائــع والمهــن 
والوظائــف والمصالــح. وفيهــا ســّتون مديّنــة، ســّكان كل منهــا فــوق 
كبرهــا باريــس، وعــدد ســّكانها 2846986 نفســاً،  35000 نفــس، أ
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فمرســيليا 517497 نفســاً، وتليهــا ليــون 472114 نفســاً، ثــم تأتــي 

بــوردو، وليــل، وتولــوز، وغيرهــا إلــى روان وســّكانها 35516 نفســًا.

كبــر الممالــك ثــروة )نعنــي أهــل فرنســا( فإنهــم  وفرنســا مــن أ

ُيَعــّدون فــي مقّدمــة األمــم مــن حيــث الثــروة الخصوصيــة. واختلف 

الباحثــون فــي مجمــوع تلــك الثــروات، فوجــد المســيو دي فوفيــل، 

الباحــث االجتماعــي، أن فرنســا تقــّدر قيمتهــا علــى هــذه الصــورة:

جنيه
أرض زراعية3000000000
أبنية2000000000 

نقود200000000
ضمانات وتأمينات2400000000

أدوات زراعية ومواش ونحوها400000000

ممتلكات أخرى680000000

المجموع9080000000

ــر  ــي تقدي ــا -ف ــغ مجموعه ــك، فبل ــن ذل ــر م كث ــره بأ ــا غي ره وقدَّ

ــي  ــنوي ف ــا الس ــل فرنس ــغ دخ ــه، وبل ــون جني ــو- 9520 ملي جوي

ــن  ــه م ــة أخماس ــه، ثالث ــو 1000000000 جني ــروا بولي ــر لي تقدي

ــخصي. ــل الش ــاج العم نت
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فرنسا

وفــي كل حــال فــإن الفرنســاويين مشــهورون باالقتصــاد واالحتفاظ 
كثيــرًا ممــا فــي ســائر  بالمــال. والفقــر المدقــع عندهــم أقــّل 

ــرى. ــك الكب الممال
وفرنســا كثيــرة المعامــل واســعة التجــارة، ولهــا فــي الصناعــة 
ــال  ــي الجم ــرة ف ــا شــهرة طائ ــى، ولبضائعه ــدح المعّل ــة الق الدقيق
ــاء مــن  ــة فــي األزي ــذوق، وهــي قــدوة األمــم المتمدين وســالمة ال
المالبــس وغيرهــا. وعاصمتهــا باريــس مرجــع أمــم األرض فــي كل 
ــد  ــه عن ــان، وســنعود إلي ــى بي ــاج إل ذلــك ممــا هــو مشــهور ال يحت

ــة. ــى األحــوال االجتماعي ــكالم عل ال
أمــا ماليــة الحكومــة الفرنســاوية فبلــغ دخلهــا فــي الســنة الماضيــة 
ْيــن،  170767054 جنيهــًا، منهــا 51 مليــون جنيــه ُدِفعــت عــن الدَّ

و35 مليــون للحربيــة، و16 مليونــًا للبحريــة.

3- حالتها االقتصادية

ــى  ــا عل ــزرع منه ــا ُي ــاحة م ــد مس ــة تزي ــة خصب ــا أرض زراعي فرنس
والكرمــة  الحنطــة  حاصالتهــا  وأكثــر  قصبــة.   130000000
ــنة  ــا س ــت قيمته ــرى بلغ ــة كب ــور غّل ــس. وللخم ــف والبطاط والعل
1910 نحــو 38000000 جنيــه، وفيهــا مــن الماشــية والحيوانــات 

ــي: ــا يأت ــة كم األهلي
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النوعالعدد

خيول3133650

بغال194000

حمير363000

ماشية من البقر ونحوها14234000

من الغنم17450000 

خنازير7202000

ماعز1424000

أمــا الصناعــة: فالحريــر لــه ســوق رائجــة عندهــم، وقــد بلــغ عــدد 

المشــتغلين فــي تربيــة دود القــز ســنة 1908 نحــو 123800 عامل، 

ومقــدار البــزر الــذي اســتولدوه 187000 أوقيــة، وبلــغ محصولهــا 

8409299 كيلــو غرامــًا مــن الفيلجــات.

وفــي فرنســا كثيــر مــن المناجــم المعدنيــة تناهــز 600 منجــم، 

فيهــا 230000 عامــل، وفيهــم النســاء واألوالد. وبلغــت غّلــة هــذه 

كثرهــا مــن الفحــم والحديــد. المناجــم نحــو 26656000 جنيــه، أ

وهــي كثيــرة المعامــل علــى اختــالف أنواعهــا، أهّمهــا معامــل نســج 

القطــن والصــوف والحريــر، ومصانــع األدوات الحديديــة وأدوات 

البنــاء. وهــاك أهــّم المعامــل وعــدد عّمالهــا:
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المعاملعدد العمال

معامل لنسج القطن167200

معامل لنسج الصوف171000

معامل لنسج الحرير123000

معامل لصنع الخزف166000

للمصنوعات الحديدية570000

عملة أدوات البناء550000

معامل الدنتيال وتوابعها156000

معامل الملبوسات على أنواعها938000

للمصنوعات الخشبية704000

للمصنوعات الجلدية334000

ر فــإن لــه 251 معمــاًل، وتبلــغ  ومــن أهــّم حاصــالت فرنســا الّســكَّ

ــه  ــإن غّلت ــك الكحــول ف ــون طــن، وكذل ــام نحــو ملي ــي الع ــه ف غّلت

ــد ونحوهــا. ــة المصائ ــر غّل ــون، غي ــون جال ــى 45 ملي ــد عل تزي

أمــا التجــارة فلفرنســا شــأن كبيــر، وقــد بلغــت قيمــة صادراتهــا لســنة 

1910 نحــو 220 مليــون جنيــه ووارداتهــا 270 مليونــًا.
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4- حالتها العلمية

إن آداب اللغــة الفرنســاوية أشــهر مــن أن ُتعــَرف. وال يفــي بوصفهــا 

إال المجّلــدات لكثــرة مــن نبــغ فيهــا مــن العلمــاء واألدبــاء والشــعراء، 

ولكثــرة مــا فيها مــن الصحف والمجــّلات على اختــالف مواضيعها، 

وقــد أشــرنا إلــى ذلــك مــرارًا فــي »الهــالل«. وإنمــا نريــد هنــا حالهــا 

مــن حيــث التعليم والمــدارس.

ــم، تنفــق فــي ســبيل  ــرى بالتعلي ــة كب ــة الفرنســاوية عناي إن للحكوم

ذلــك األمــوال الطائلــة علــى يــد نظــارة المعــارف. والمــدارس عندها 

طبقــات: مكاتــب »كتاتيــب«، ومــدارس ابتدائيــة وثانويــة وعاليــة.

فنكتفــي بفذلكــة فــي التعليــم العالــي الــذي يلقــى فــي الجامعــات 

ــات الخاّصــة ونحوهــا: وهــو حــّر مطلــق بنــاًء  الكبــرى وفــي الكّلّي

والجامعــة   ،1897 ســنة  آخرهــا  رســمية صــدر  قــرارات  علــى 

ــالف  ــف أســماؤها باخت ــدارس تختل ــات أو م ــا كّلّي عندهــم تحته

ــاك أشــهرها:  ــا، ه مواضيعه

1- مــدارس الحقــوق: هــي 13 مدرســة فــي باريــس، وإكــس، 

وبــوردو، وكايــن وديجــون، وغرينوبــل، وليل، وليــون، ومونبليه، 

ونانســي، وبواتيــه، وريــن وطولــوز.

ــه،  ــي باريــس، ومونبلي 2- مــدارس الطــب: هــي ســبع مــدارس ف

ــوز، ونانســي. ــون، وطول ــل، ولي ــوردو، ولي وب
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3- كّلّيــات العلــوم: هــي 15 كّلّيــة فــي باريــس وبزانســون، وبــوردو، 

وليــون،  وليــل،  وغرينوبــل،  وديجــون،  وكليرمــون،  وكايــن 

ــوز. ــن، وطول ــه، وري ــي، وبواتي ــه، ونانس ــيليا، ومونبلي ومرس

م ذكرهــا  4- كّلّيــات اآلداب: هــي 15 أيضــًا فــي المــدن التــي تقــدَّ

ــر فــي بعــض  غيــر المــدارس التجهيزيــة أو التــي يــراد بهــا التبحُّ

العلــوم الخاصــة.

جيــن فــي هــذه المــدارس فهــاك إجمالهــم حســب  أمــا عــدد المتخّرِ

المواضيــع لســنة 1910.

الكّلّيةعدد التالميذ

الحقوق16915
الطب8029
العلوم6287
اآلداب6363
الصيدلة وغيرها3450

المجموع41044

ــة  ــات األميري ــي الكّلّي ــة ف ــوم العالي ــن طــّلاب العل ــدد م وهــذا الع

ــب.  ــن األجان ــاويين، و5244 م ــن الفرنس ــب م ــه 35800 طال من

ــاويين. ــن الفرنس ــن م ــاء ثلثاه ــن النس ــًا 3830 م ــم جميع بينه

هنــاك مــدارس عاليــة غيــر أميريــة: منهــا فــي باريــس الكّلّيــة 

ــم  ــة. ومدرســة التعلي ــوق واآلداب العالي ــم الحق ــة لتعلي الكاثوليكي
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الحــّر العالــي. والكّلّيــة الحــّرة لتعليم العلوم السياســية. وفي إنجرس 
مــدارس لّلاهــوت والحقــوق، والعلــوم، واآلداب، والزراعــة. ومثــل 
ذلــك فــي ليــون، وليــل، ومرســيليا، وطولــوز. والمــدارس األميريــة 
ــة )2(  ــا العلمي ــي: )1( البكالوري ــة ه ــًا علمي ــا رتب ــح تالمذته تمن
شــهادة الحقــوق »اللســانس« )3( الدكتوريــة، وتمنــح رتبــة أســتاذ 

للتعليــم الثانــوي والعالــي.

م مــن المــدارس العاليــة مــدارس كبــرى  وفــي فرنســا غيــر مــا تقــدَّ
تابعــة لنظــارة المعــارف أشــهرها: 

ســها فرنســيس األول ســنة  1- كّلّيــة فرنســا College de France: أسَّ

ــم فيهــا  1535 وهــي أرقــى مــدارس فرنســا علــى اإلطــالق ُيَعلَّ
ــات،  ــي اآلداب، واللغ ــم ف ــات العل ــى طبق ــن أعل ــًا م 50 فرع
والعقليــات،  والطبيعيــات،  والرياضيــات،  اآلثــار،  وعلــم 

واالجتماعيــات، والسياســة، واالقتصــاد وغيرهــا.
ه في هذا العلم. 2- معرض التاريخ الطبيعي: للتفقُّ

ــا،  ــخ، والفيلولوجي ــي التاري ــة: ف ــوم العالي ــة للعل ــة العلمي 3- المدرس

ــوم  ــيكولوجية. والعل ــة والبس ــوم، الكيماوي ــات، والعل والرياضي
الطبيعيــة والدينيــة الراقيــة. ومقــّر هــذه المدرســة فــي الســوربون 

ــا 18 فرعــًا. بباريــس، وعلومه
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ــم فــي  مــون للتعلي ــا: يتخــرَّج فيهــا المعّلِ ميــن العلي 4- مدرســة المعّلِ

المــدارس الثانويــة. واّتبعــت خّطــة الســوربون مــن غيــر أن 
ــون. ــاتذة معيَّن ــا أس ــون له يك

5- مدرســة الســجّلات: لتعليــم الخطــوط القديمــة واآلثار،وفيهــا 

ــروع. ــة ف ثماني
6- مدرســة اللغــات الشــرقية الحّيــة: فيهــا 16 فرعــًا مــن فــروع 

الشــرقية. الحيــة  اللغــات 
م فّن اآلثار. 7- مدرسة اللوفر: تعّلِ

8- مدرسة الفنون الجميلة.

9- مدرسة الرصد بباريس.

ــر المــدارس الفرنســاوية خــارج فرنســا كمدرســة الحقــوق فــي  غي
القاهــرة، ومدرســة الطــب فــي بيــروت، فــإن مثلهــا فــي أثينــا 
ــة والهنــد الصينيــة وفــي مراكــش. ولفرنســا خــارج باريــس  ورومي

ــد. ــة مراص ثماني
وغيــر التعليــم الصناعــي أو الفنــي، وهــو واســع لكنــه خــارج عــن 

دائــرة نظــارة المعــارف.
باريــس  فــي  والفنــون  الصنائــع  مدرســة  مدارســه:  أشــهر 
»كونســيرفاتوار« تلقــي عشــرين علمــًا ليليــًا فــي العلــم، واالقتصــاد 
السياســي. ومــدارس أخــرى للتجــارة والصناعــة تابعــة لنظــارة 
الزراعــة، وغيرهــا تابــع لنظــارة الحربيــة أو المســتعمرات أو غيرهــا 
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ممــا يطــول شــرحه. وكّلهــا فــي باريــس، ومثلهــا أو أقــّل منهــا 

ــل،  ــي، ولي ــل إكــس، وإنجــرس، وشــالون، وكلين فــي خارجهــا مث

ــم  ــدارس لتعلي ــة وم ــيقى والخطاب ــدارس الموس ــر م ــا. وغي وغيره

ــك. ــر ذل ــال وغي ــة األطف ــد، وتربي ــى الموائ ــة عل الخدم

التعليم يف مصر

علــى  وحــده  يــدّل  المــدارس  هــذه  أســماء  علــى  واالّطــالع 

ــة،  ــا وفــي تلــك المملكــة الراقي ــم عندن ــن التعلي ــم بي الفــرق العظي

ــم  ــا، ول ــا عندن ــود له ــدارس ال وج ــن الم ــرات م ــا عش ــد ذكرن فق

ــة  ــدارس االبتدائي ــا الم ــد أغفلن ــة. وق ــدارس العالي ــر الم ــر غي نذك

والثانويــة التــي عندنــا مثلهــا، علــى أن مدارســنا هــذه أحــّط 

كثيــرًا  كثيــرًا مــن أمثالهــا عنــد الفرنســاويين، واالبتدائيــة أقــّل 

ــك.  ــة كذل ــدارس الثانوي ــم، والم ــة عنده ــدارس االبتدائي ــن الم م

ــا  ــل البكالوري ــن حام ــة م ــّل معرف ــة أق ــا المصري ــل البكالوري وحام

الفرنســاوية. فالتعليــم عندنــا ضعيــف جــدًا مــن كل وجــه، وســنفرد 

فصــاًل خاّصــًا فــي هــذا الموضــوع. وإنمــا يكفــي فــي هــذا المقــام 

ــن تقاعــد حكومتنــا أو أغنيائنــا عــن التعليــم. وال ُيحَتــّج علينا  أن نبّيِ

بصغــر مصــر بالنســبة إلــى فرنســا فــإن ســّكان مصــر يناهــزون ثلــث 

ســّكان فرنســا، ومــع ذلــك فالحكومــة ال تنفــق علــى التعليــم عشــر 



22

فرنسا

ــة المعــارف الفرنســاوية 11557000  مــا تنفقــه فرنســا. إن ميزاني
ــو  ــا نح ــارف؟ إنه ــر للمع ــة مص ــة حكوم ــي ميزاني ــم ه ــه، فك جني

ــون. نصــف ملي
وقــد يحتّجــون بتقصيــر الماليــة المصريــة عــن الماليــة الفرنســاوية 
ــن  ــّل م ــة أق ــه، والمصري ــون جني ــاوية 170 ملي ــة الفرنس ألن المالي
عشــر هــذا المبلــغ، فــال عجــب إذا دفعــت للمعارف عشــر مــا تدفعه 
فرنســا. ولكــن فرنســا تدفــع مــن مالّيتهــا أمــوااًل ال تدفــع مصــر شــيئًا 
منهــا؛ فالفرنســاويون ينفقــون علــى الحربيــة نحــو ربــع ميزانيتهــم، 
أمــا مصــر فربــع ميزانيتهــا يكفــي لنفقــات كل نظاراتهــا، وفرنســا 
تدفــع نحــو ثلــث دخلهــا لوفــاء الديــن، وأمــا مصــر فتدفــع خمــس 
دخلهــا فقــط لهــذا الغــرض، ومــع ذلــك فهــي تنفــق علــى المعــارف 

1/20 ممــا تنفقــه فرنســا.
لــكل  عديــدة  كاديميــات«  »أ علميــة  جمعّيــات  فرنســا  وفــي 
ــة  كاديمي ــة أو أ ــة العلمي كاديمي ــا األ ــم أهّمه ــروع العل ــن ف ــرع م ف
العلــوم، وأكاديميــة العلــوم والنقــوش، وأكاديميــة الفنــون الجميلــة، 
وأكاديميــة العلــوم األدبيــة والسياســية، وأكاديميــة الطــّب وغيرهــا. 
كاديميــة مؤّلفــة مــن 40 عضــوًا أو أكثــر، ولــكّل منهــم  وكل أ
ــا  ــر م ــا، غي ــي تبحــث فيه ــم الت ــروع العل ــرع مــن ف اختصــاص بف
والمــدارس علــى  والصناعيــة  العلميــة  المتاحــف  مــن  هنالــك 
اختــالف أحوالهــا، وغيــر الجمعيــات المؤّلفــة لتنشــيط العلــم 
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ومراقبــة  والمترجميــن،  المؤّلفيــن  حقــوق  لحفــظ  أو  واألدب 
ســير العلــوم مــن حيــث الصحافــة، وغيرهــا، وغيــر المعــارض 
ــا. ــّي العلمــي، وســنأتي عليه ــا مــن ظواهــر الرق والمتاحــف، فإنه

املراسح والتمثيل

ليــس المــراد أن َنِصــَف المراســح التمثيليــة فــإن لدينــا منهــا أمثلــة 
حســنة فــي مصــر واإلســكندرية، وإن كانــت أقــّل ممــا فــي باريــس 
ــاوية  ــات فرنس ــا رواي ــَرض فيه ــا ُتع ــرًا م ــى كثي ــبهها، حت ــا تش فإنه
ــل  ــى مراســح التمثي ــا عل ــا رأين ــس، لكنن ــن باري ــا أجــواق م له يمّثِ
فــي باريــس وغيرهــا مــن المدائــن الكبــرى فــي فرنســا وسويســرا 
 ،revue ضربــًا مــن التمثيــل االنتقــادي يســّمونه فــي اصطالحهــم
ويريــدون بــه انتقــاد العــادات واألخــالق واآلداب علــى المراســح 
فــي شــكل بيــن الجــّد والهــزل يلــّذ للمشــاهدين، ألنــه يتعّلــق -على 
الخصــوص- باألمــور الجاريــة التــي يتحــّدث بهــا النــاس. وكثيــرًا 
مــا ينتقــدون الُكّتــاب أو رجــال السياســة علــى كتاب أّلفــوه، أو رأي 
رأوه. وقــد شــهدنا تمثيــاًل مــن هــذا النــوع فــي باريــس انتقــدوا فيــه 
لــوا عروســًا ُعِقــد  ــر، فمثَّ حّرّيــة المــرأة الباريســية علــى أســلوب مؤّثِ
عليهــا لرجــل، وخرجــت معــه فــي الشــارع فأصبحــت كّلمــا رأت 
رجــاًل تعرفــه أو رأت أن تحّبــه ضّمتــه وقّبلتــه، وزوجهــا يــرى ذلــك، 
ــذا  ــا: »إن ه ــرأة بقوله ــة الم ــه بحّرّي ــت علي ــا احتّج ــإذا اعترضه ف
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فرنسا

رهــا فــي  العصــر عصــر حّرّيــة«. وانتقــدوا عــادة البــراز انتقــادًا يحّقِ
عيــون محّبيهــا، وانتقــدوا مقــاالت ُكِتبــت فــي األحــوال الجاريــة 
فــي باريــس، وشــهدنا فــي تمثيــل آخــر فــي جنيــف انتقــاد 
المعاهــدات الدوليــة والمجامــالت السياســية، ومّثلــوا فــي جملتهــا 
حــرب الدولــة العثمانيــة واإليطاليــان وغيــر ذلــك. فهــذا األســلوب 

مــن التمثيــل ال مثيــل لــه عندنــا، لكنــه مفيــد ولذيــذ.

5- مظاهر حضارتها

أرقــى مدائــن فرنســا -بــال خــالف- باريــس، ومــع ذلــك فالذاهــب 
إليهــا مــن مصــر ال يجــد فيهــا مــا يدهشــه مــن حيــث ظواهــر 
المدنيــة الحديثــة كالشــوارع الواســعة واألبنيــة الفخيمــة واألنــوار 
الكهربائيــة، وازدحــام األقــدام والبــذخ فــي األلبســة والتفنــن فــي 
األزيــاء، ألن فــي مصــر أمثلــة مــن ذلــك، لكنهــا فــي باريــس أفخــم 
ــرة  ــة صــورة مصغَّ ــإن حضــارة مصــر الحديث ــل. وال غــرو، ف وأجم
مــن حضــارة باريــس. والمرحــوم إســماعيل باشــا صاحــب الفضــل 
األكبــر فــي تنظيــم شــوارع القاهــرة وإنشــاء األبنيــة الفخيمــة فيهــا، 
إنمــا كان يفعــل ذلــك تقليــدًا لباريــس، وكان مفتونــًا بالفرنســاويين 

ومدنّيتهــم. وظــّل ذلــك مســتمّرًا بعــده إلــى عهــد قريــب.
ــس  ــوارع باري ــف ش ــي وص ــكالم ف ــل ال ــا أن نطي ــي لن ــال ينبغ ف
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برج إيفل عام ١٩٠٢

المتروبوليتان و بريتويل أفينيو - منظر عام ١٩١٠
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فرنسا

الكبــرى وِســَعتها، ومــا يحــّف بهــا مــن المخــازن، ومــا ُيعــَرض فــي 
ــل مــن  ــة، أو مــا يتــأأل فــي اللي تلــك المخــازن مــن الســلع الثمين
ــروب  ــداد ض ــا، وال تع ــالف ألوانه ــى اخت ــة عل ــوار الكهربائي األن
ــات كالعربــات، فاألوتوموبيــل، فالترامــواي، فاألوتوبيــس،  المركب
ــن  ــة بي ــا أمثل ــذه له ــإن ه ــره، ف ــان وغي ــس، فالمتروبوليت فاألمنوبي
ــًا.  ــر ازدحام كث ــرّكاب أ ــر عــددًا، وال كث ــا عندهــم أ ظهرانينا،ولكنه
ــأن  ــرق ب ــن الش ــن مدائ ــا م ــر وغيره ــي مص ــا ف ــاز عّم ــا تمت وإنم
ــادة  ــب الزي ــى طل ــرّكاب وال ســبيل إل ــه فــي ال الســائق ال مطمــع ل
ــره  ــة كالترامــواي وغي ــرى العمومي ــات الكب ــه؛ ألن المركب عــن حّق
لهــا رســوم معّينــة كمــا فــي مصــر. والمركبــات الصغــرى كالعربــات 
واألوتوموبيــل أصبحــت كّلهــا مقّيــدة بالعــّداد »تكســيمتر« وهــذه 

ــزاع. ــاس عــن الن ــي الن ــن األجــرة الالزمــة، وُتْغن ــة تعّيِ اآلل

املركبات العاّمة
وقــد اســتلفت نظرنــا -علــى الخصــوص- أن باريــس مــع تزاحــم 
األقــدام فيهــا ال يتنــازع الــرّكاب فــي المســابقة إلــى الترمــواي أو 
ــم  ــركاب إذا ل ــن ال ــوف بي ــد بالوق ــمح ألح ــس، وال يس األومنوبي
يكــن لــه مجلــس فــارغ، وال يجســر أحــد علــى الركــوب فــي 
غيــر دوره. ال يختلفــون فــي ذلــك وال ســبيل إلــى االختــالف؛ 
ــًا  ــًا معلَّق ــات لوح ــذه المركب ــف ه ــن مواق ــف م ــد كل موق ألن عن
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بعمــود منصــوب علــى الرصيــف وعليــه دفتــر صغيــر الحجــم أوراقــه 
منّمــرة ِنَمــرًا متسلســلة، فالــذي يســبق إلــى الموقــف يقتطــع النمــرة 
األولــى، ومــن يأتــي بعــده يتنــاول النمــرة التاليــة.. وهكــذا. وقــد 
ــاس، وربمــا جــاء القطــار  ــي الموقــف عشــرات مــن الن يجتمــع ف
ــول إال  ــؤذن بالدخ ــال ي ــتة ف ــة أو س ــكان إال لخمس ــه م ــس في ولي
َمــر األولــى بقطــع النظــر عــن أحوالهــم مــن  لمــن كانــت عندهــم الّنِ

ــة. ــر أو الوجاه ــى أو الفق الغن
ــرّكاب ســاعة الظهــر  ــر ال ــد تكاث ــدن عن ــل هــذه العــادة فــي لن ومث
لركــوب الترامــواي، فقــد جعلــوا فــي المحّطــات التــي يكثــر 
ــًا؛  ــاس إال أزواج ــه الن ــتطياًل ال يدخل ــًا مس ــا موقف ــم عنده التزاح
لــه.  َحــّد  الشــارع، ال  فــي  وآخــره  القطــر  عنــد محطــة  أّولــه 
ــي بعــده  ــذي يأت ــًا وال ــة تمام فالواصــل األول يقــف قــرب المحّط
يقــف وراءه.. وهكــذا أزواجــًا. وقــد يتأّلــف مــن الواقفيــن سلســلة 
ــزاع  ــال ن ــر دوره ب ــم ينتظ ــار، وكّل منه ــن األمت ــرات م ــا عش طوله
وال خصــام، ويفعلــون نحــو ذلــك فــي كل مــا تتزاحــم فيــه األقــدام 
كالدخــول إلــى المراســح أو قطــع تذاكرهــا، فالســابق يقــف عنــد 
شــّباك التذاكــر، والــذي يأتــي بعــده يقــف وراءه.. وهكــذا. وقــد 
تتأّلــف مــن الواقفيــن سلســلة طويلــة، رأينــا واحــدة منها عند مرســح 
بمنشســتر، والمرســح فــي بنــاء كبيــر قائــم بنفســه رأينــا المنتظريــن 
وقوفــًا فــي سلســلة طويلــة وقــد يحيطــون بالبنــاء مــن أربــع جهاتــه 
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فرنسا

ــن شــّباك التذاكــر وآخرهــم عــن يســاره. أّولهــم عــن يمي
أن  المقــام  هــذا  فــي  أمــره  ويهّمنــا  اســتطراده  يحســن  وممــا 
ال  العموميــة  المركبــات  مــن  غيــره  أو  الترامــواي  قومســاري 
يحتاجــون إلــى مفتشــين يتفّقــدون ســيرهم خوفــًا مــن الســرقة كمــا 
هــو حــال الترامــواي عندنــا. وقــد يكــون للترامــواي الفرنســاوي أو 
ــادرًا،  ــات إال ن ــدون المركب ــم ال يتفقَّ ــون ولكنه ش ــزي مفّتِ اإلنكلي
وقــد ركبنــا فــي تلــك المركبــات عشــرات مــن المــّرات لــم نشــاهد 
شــًا، وال لحظنــا مــن القومســاري مطمعــًا فــي التذاكــر  فيهــا مفّتِ
ــدون أن  ــل ب ــض الُجْع ــن أو قب ــن لراكبي ــرة مرتي ــتخدام التذك كاس
يعطــي التذكــرة، وال رقيــب عليهــم مــن الشــركة. ولعــل الســبب فــي 
ذلــك أن الشــركة تدفــع لهــم الرواتــب الكافيــة لمعاشــهم فــال يــرون 
ــرّكاب  ــو أرادوا الســرقة ال يجــدون مــن ال ــى الســرقة، ول حاجــة إل
مــن يوافقهــم عليهــا كمــا يقــع كثيــرون بيننــا حتــى أن بعــض رّكاب 
ض القومســاري علــى ســرقة الشــركة بقولــه:  الترامــواي بمصــر يحــّرِ
»بــالش تذكــرة« فيعطيــه القــرش وال يأخــذ التذكــرة. وذلــك ناتــج 

ــد أولئــك. ــراه عن عــن ضعــف فــي األخــالق ال ن

اإلعالن
ل رواج الســلع علــى طــّلاب  والتزاحــم فــي العواصــم الكبــرى يســّهِ
الــرزق. وقــد يســتغرب قومنــا فــي مصــر أو فــي الشــام كيــف ينفــق 
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ترامواي - باريس عام ١٩١٠

مترو باريس الخط الثاني مدخل محطة المترو عام ١٩٠٣
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ــتحّق  ــا أو ال تس ــدة له ــدن أشــياء ال فائ ــس أو لن ــي أســواق باري ف
الــرواج. وإّنمــا الســبب فــي ذلــك كثرة النــاس ألن من يعرض ســلعة 
فــي الشــارع ال يمضــي عليــه ســاعة حتــى يمــّر بــه مئــات النــاس 
فــال يخلــو أن يكــون فيهــم مــن يقــع اختيــاره علــى تلــك الســلعة، 
ــب مــن صاحــب  ــا يطل ــة، وإنم ــى ســبيل التجرب ــو عل فيشــتريها ول
الســلع أن يســتلفت األذهــان إلــى بضاعتــه؛ وهــذا هــو الســبب فــي 
اهتمــام اإلفرنــج باإلعــالن حتــى أن أحدهــم إذا َهــمَّ بإنشــاء تجــارة 
أو صناعــة َاَعــدَّ رأس مــال اإلعــالن قبــل رأس مــال البضاعــة. وقــد 
ــًا فهــم يعلنــون فــي الجرائــد وعلــى  ــًا عجيب ن نــوا فــي ذلــك تفنُّ تفنَّ
أغلفــة الكتــب وعلــى جــدران المنــازل وأســطحتها وعلــى الموائــد 
وأغلفــة المســاوك وفــي مركبــات الترامــواي واألومنوبيــس والُقُطــر 
الحديديــة وفــي المحّطــات - حتــى الحقــول، فإنــك وأنــت راكــب 
ــرات  ــى عش ــرك عل ــع بص ــرى يق ــى أخ ــة إل ــن مدين ــر م ــي القط ف
ــة فــي الحقــول  ــواح قائمــة علــى ُعُمــد مغروس ــن أل أو مئــات م
ووجههــا نحــو الــرّكاب، فتقــرأ عليهــا أســماء المحــّلات أو المعامــل 
أو المصنوعــات، ال ســّيما المشــروبات والحلويــات وأمثالهــا، فــإن 
كثــر النــاس إنفاقــًا علــى اإلعــالن. وإنمــا يفــوز منها  أصحابهــا مــن أ
مــن يســتلفت األذهــان إلــى صناعتــه فضــاًل عــن إتقانهــا. ويقــال 
كثــر المتاجــر إنفاقــًا فــي فرنســا أصحــاب معمــل »شــوكوالته  إن أ
هــت فــي شــوارع المــدن أو خطــوط الســكك  مينيــه« وحيثمــا توجَّ
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الحديديــة، حتــى المتاحــف والمعــارض ونحوهــا فإنــك تجــد 
عليهــا اســم هــذه الشــكوالته، وأصحابهــا ينفقــون مليونــي فرنــك 
ســنويًا علــى اإلعــالن، وأرادوا مــّرة أن يقتصــدوا فَقلَّــْت مبيعاتهــم، 

فعــادوا إلــى اإلنفــاق.
ومــن أغــرب طــرق اإلعــالن عندهــم أنهــم يكتبــون اســم البضاعــة 
ــاب  ــن األعش ــراس م ــال بأغ ــى الجب ــها أو عل ــول نفس ــى الحق عل
بلــون خــاص يغرســونها علــى الرســم المطلــوب كتابتــه فتنبــت 
علــى ذلــك الشــكل، وقــد تكــون بعيــدة عــن الطــرق والمنــازل عــّدة 
كيلومتــرات فيراهــا النــاس ويقرؤونهــا واضحــة. ومــن أســاليب 
الســلعة أو المشــروب أو غيــره علــى  اإلعــالن أن يذكــر اســم 
ــى ســبيل االستشــهاد أو  ــل عل ــاء التمثي ــي أثن ــره ف المراســح أو غي
االنتقــاد أو غيــر ذلــك، ويدفــع صاحــب اإلعــالن علــى ذلــك ثمنــًا.

ومــن أســاليب اإلعــالن أن يعــرض التاجــر بضاعتــه ويكتــب علــى 
كل صنــف ثمنــه؛ فهــذا يســهل علــى الشــاري الحكــم فــي االبتيــاع 
ــة  ــي فيهــا درجــات متفاوت ــع الت أو عدمــه، لكــن أصحــاب البضائ
بأثمــان متفاوتــة يعلنــون أنهــم يبيعــون األداة الفالنيــة بالثمــن 
ــه  ــم الشــاري أن ــم فيتوهَّ ــرون أرخــص ســعر عنده ــي، ويذك الفالن
ثمــن الصنــف الجّيــد فيدخــل للســؤال علــى األســعار، وال ُبــّد مــن 

أن يشــتري.
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األزياء
وال خــالف فــي أن باريــس أســبق مدائــن العالــم إلــى جمــال 
الصناعــة ولطافــة المصنوعــات، وهــي التــي ترســم للعالــم األزيــاء 
ــاء لكنهــا الســابقة  باعهــا، وقــد يكــون لســواهم أزي التــي يجــب اّتِ
بــة، وألهلهــا مقــدرة كبــرى علــى توليــد األزيــاء فــي المالبس  المتغّلِ
وغيرهــا. وهنــاك طائفــة مــن أهــل الــذوق الصناعــي إنمــا يشــتغلون 
بوضــع الرســوم لأزيــاء الجديــدة يســتعينون علــى ذلــك بمــا 
ــة  ــوجات القديم ــوم أو المنس ــن الرس ــة م ــف الصناعي ــي المتاح ف
ــى  ــه حت ــي تنقيحــه وتدقيق ــون ف ــدًا يبالغ ــًا جدي ــا زّي ــون منه ب فيرّكِ
ــى  ــج عل ــل للنس ــاب المعام ــى أصح ــَرض عل ــم ُيع ــّده، ث ــغ َح يبل

ــوه. ج ــر ليرّوِ ــاب المتاج ــه أو أصح منوال
وللفرنســاويين مهــارة خاّصــة فــي الزخرفــة وإتقــان المظاهــر بغيــر 
التفــات إلــى متانــة مــا يصنعونــه وطــول بقائــه، بخــالف اإلنكليــز 
فإنهــم إنمــا يهتّمــون بمتانــة مــا يصنعونــه وال يهّمهــم ظاهــره، وهــذا 
تابــع لمــا اتَّصــف بــه هــذان الشــعبان مــن األخــالق كمــا ســنذكره 
فــي بابــه. فالبضاعــة الباريســية إنمــا يرغــب النــاس فــي ظواهرهــا 
كثــر معامالتهــم، فــإن ما  كثــر ممــا فــي متانتهــا، واعُتِبــر ذلــك فــي أ أ
تبتاعــه بعشــرة فرنــكات مــن أســواق باريــس ليــس فيــه مــن المــاّدة 
األصليــة إال مــا يســاوي فرنكيــن أو أقــّل، والباقــي ثمــن مــا ُينَفــق 
فــي ســبيل ترويجــه مــن المظاهــرات كإتقــان المخــازن، واإلكثــار 
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مــن الخــدم، والتنويــر الكهربائــي، واإلعــالن، وغيــر ذلــك.

الـ »بوربوار« أو »البخشيش«

ومــن غرائــب هــذه الحضــارة فــي فرنســا »البخشــيش«؛ نعنــي مــا 

يعطــى للخــدم مكافــأة علــى خدمــة خاّصــة، وهــو عندنــا ال يعطــى 

إال إذا كانــت الخدمــة خارجــة عــن واجبــات الخــادم التــي ُينَقــد 

عليهــا األجــرة.

وأّمــا عندهــم فالبخشــيش فــرض واجــب ال منــاص منــه، ويســّمونه 

فــي اصطالحهــم »بــور بــوار- Pourboire« أي ألجــل الشــرب، 

كأنــه يطلــب أن تعطيــه فلســًا يبتــاع بــه قدحــًا مــن البيــرا أو الخمــر. 

والـ»بــور بــوار« يعطــى -علــى الخصــوص- لخــدم القهــوات 

ر  ــدَّ ــات، وهــو ُيَق ــادق، وســاقة المركب ــة والمطاعــم والفن واألندي

دخلــت  فــإذا  حقيقيــًا.  ثمنــًا  المدفــوع  المبلــغ  عشــر  بنحــو 

ــور  ــذاء، فالـ»ب ــن الغ ــكات ثم ــرة فرن ــت عش ــاًل ودفع ــًا مث مطعم

بــوار« لخــادم المائــدة فرنــك. وإذا زادت المدفوعــات قلَّــت 

نســبة البخشــيش عــن عشــرة فــي المئــة ممــا ال ضابــط لــه. وفــي 

ذلــك مشــّقة علــى النازليــن فــي الفنــادق ألنهــم ال يعرفــون 

كيــف يدفعــون، وال لمــن يدفعــون، فالَخَدمــة كثيــرون. والغالــب 

أن ُيقَســم البخشــيش بيــن الَفــّراش والبــواب وخــادم المائــدة 

كثــر  صاحــب الرافعــة »إسانســور« وغيرهــم. وقــد يكونــون أ
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كثيــرًا، ويختلــف ذلــك باختــالف الطبقــات، فالداخــل علــى 
مطعــم فخيــم يســتقبله خــادم يتنــاول منــه القّبعــة والشمســية، 
فــي  المائــدة، وهــذا يخدمــه  لــه كرســيًا علــى  م  يقــّدِ وآخــر 
تبديــل ألــوان الطعــام، فــإذا نهــض تلّقــاه الخــادم اآلخــر بالقّبعــة 
م آخــر ففتــح لــه البــاب عنــد الخــروج، وآخــر  والشمســية، وتقــدَّ
يفتــح لــه بــاب المركبــة عنــد الركــوب، فهــؤالء كّلهــم ينبغــي أن 

ــك. ــى ذل ــدون عل ــد يزي ــوار«، وق ــور ب ــع إليهــم الـ»ب يدف
ــم  ــّن- تزاح ــا نظ ــى م ــم -عل ــة عنده ــادة الغريب ــذه الع ــل ه وأص
الغربــاء علــى أماكــن اللهــو في زمن لــم يكن الخدم فيه يســتطيعون 
القيــام بمــا يلــزم مــن الخدمــة، فأصبــح مــن يريــد تعجيــل حاجتــه 
مضطــّرًا أن يســترضي الخــادم بدفعــه خصوصيــة لــه، وتكــرَّر ذلــك 
حتــى صــار قاعــدة، وأصبــح َخَدمــة أماكــن المالهــي يعــّدون 
ــم ال يتقاضــى  ــة اســتحقاقاتهم، وبعضه ــوار« مــن جمل ــور ب الـ»ب
ــع شــيئًا  ــم مــن يدف ــم أجــرة، وفيه ــوة أو المطع مــن صاحــب القه

ــأذن باســتخدامه. ــه لصاحــب القهــوة لي مــن جيب
ــي  ــد ف ــك ال تج ــس أن ــي باري ــري ف ــر المص ــتلفت نظ ــا يس ومم
ــى  دًا مســتلقيًا عل ــّرِ ــرض طريقــك، وال متش اًل يعت ــّوِ شــوارعها متس
ــواي، أو  ــلَّق الترام ــاٍر يتس ــبه ع ــًا أو ش ــًا عاري ــارع، وال غالم الش
ــة أو نحوهــا؛ الشــتغالهم  يعــرض عليــك خدمــة مــن حمــل حقيب

ــك بالمــدارس. عــن ذل
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وال حاجــة بنــا إلــى ذكــر ســهولة المواصــالت والمخابــرات 

عندهــم، كالتلغــراف والتلفــون والبريــد، فإنهــا مشــهورة، وعندنــا 

كثــر شــيوعًا، فالتلفــون يــكاد ال يخلــو  أمثلــة منهــا لكنهــا هنــاك أ

ــل  ــد، ممــا ال مثي ــزل أو متجــر. وعندهــم مــن طــرق البري ــه من من

لــه عندنــا، تذاكــر ُترَســل مســتعَجلة فــي المديّنــة نفســها تتقاضــى 

ــا  ــادة لكنه ــاف األجــرة المعت ــة أضع ــد ثالث ــا مصلحــة البري عليه

توصلهــا ســريعًا كالتلغــراف، وهــي مــا يســّمونه »بنوماتيــك- 

pnumatique«، وهــي تذكــرة تكتــب فيهــا ما شــئت، وتعنونها، 

ــن مــن صناديــق البريــد خاّصــة بهــذه التذاكــر،  وتضعهــا فــي عي

وعّمــال البريــد يتفّقــدون هــذه العيــون كل مــّدة قصيــرة فــإذا 

ــي ترســل  ــا حــااًل، وه ــي إيصاله ــرة أســرعوا ف ــه تذك وجــدوا في

-عــادًة- بضغــط الهــواء فــي أنابيــب ممتــّدة لذلــك تحــت 

األرض.
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6- نظام االجتماع فيها

نظــام االجتمــاع مــن حيــث أساســه واحــد فــي كّل بلــد، وإنمــا 
واألقاليــم؛  األعصــر  باختــالف  تفاصيلــه-  -فــي  يختلــف 
فالهيئــة االجتماعيــة فــي أبســط أحوالهــا مؤّلفــة مــن العائلــة 
المــدارس  فيهــا  نشــأت  ارتقــت  فــإذا  والكنيســة  والحكومــة 
ــذه  ــف ه ــة. وتختل ــركات االقتصادي ــة والش ــات األدبي والجمعي
الجماعــات فــي كّل بلــد باختــالف طبائــع أهلــه ونــوع مدنيَّتهــم 
ــتبدادي  ــن االس ــف بي ــة يختل ــام الحكوم ــم؛ فنظ ــائر أحواله وس
ــر مــا  ــة فــي الشــرق غي والدســتوري والجمهــوري، ونظــام العائل
ــه.  ــه قبل ــا كان علي ــر م ــر غي ــذا العص ــي ه ــرب، وف ــي الغ ــو ف ه
كانــت العائلــة عندنــا، إلــى أوائــل القــرن الماضــي، علــى شــكل 
الحكــم الملكــي المطلــق: األب رئيــس العائلــة يســتبّد فــي 
ــاء  ــن ش ج م ــزّوِ ــه، ي ــي رعيت ــق ف ــلطان المطل ــتبداد الس ــه اس أهل
بمــن شــاء، ويعهــد إلــى مــن يريــد بمــا يريــد مــن عمــل أو ســفر 
ــام  ــذا النظ ل ه ــدَّ ــم تع ــة، ث ــك غراب ــي ذل ــرون ف ــة، ال ي أو إقام
بعــد دخولنــا فــي المدنيــة الحديثــة فأخــذت العائلــة تقتــرب 
ــى الحكــم  ــرب إل ــت أق ــا زال ــا م ــام الدســتوري، لكنه ــن النظ م

ــان. ــم واألدي ــالف األم ــك باخت ــف ذل ــق، ويختل المطل
وبنــاًء علــى مــا لأقاليــم أو البيئــة مــن التأثيــر فــي أبــدان النــاس 
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وعقولهــم وطبائعهــم، فاختــالف األقاليــم أوجــب اختــالف 

، فلننظــر فــي طبائــع األّمــة الفرنســاوية علــى  األمــم فــي كّلٍ

اإلجمــال.

طبائع الفرنساويني

ــة.  ــى العمــل بحماســة وهّم ــدأب عل الفرنســاوي عامــل نشــيط ي

ــون  ــدان يعمل ــو األب ــم قوّي ــم، فإنه ــة منه ــل الزراع ــّيما أه وال س

فــي حقولهــم بنشــاط. وال تجــد فــي فرنســا بقعــة تقبــل الزراعــة 

غيــر مزروعــة، وكذلــك العمــال والصّنــاع وســائر طبقــات النــاس، 

فإنهــم نشــيطون فــي ذهابهــم وإيابهــم، فــي كالمهــم وأشــغالهم، 

وفــي أســفارهم؛ فــإن أحدهــم ينــزل مــن القطــار ويحمــل حقيبتــه 

ــه ماشــيًا،  ــى بيت ــًا ســار إل ــه قريب ــإذا كان منزل ــده ف »الشــنطة« بي

ال يــرون فــي ذلــك بأســًا، علــى أنهــم إذا طلبــوا غالمــًا أو رجــاًل 

يحمــل لهــم الحقيبــة فــي أثنــاء الطريــق ال يجــدون. وهــي صفــة 

يشــترك فيهــا أهــل أوروبــا كاّفــة، ويتأّثــر بهــا الشــرقي حالمــا يطــأ 

تلــك القــاّرة، وتقــوم فــي نفســه رغبــة فــي الهّمــة والنشــاط فــإذا 

ــاًل،  ــا طف ــَن أوروب ــه، إال إذا توّط ــى طبع ــاد إل ــده ع ــى بل رجــع إل

ــؤاد،  ــم. والفرنســاوي ذكــّي الف ــة اإلقلي ــى طبيع ــك إل ومرجــع ذل

ــه  ــروح، في ــف ال ــح، خفي ــن، فصي ــر الذه ــر، حاض ــريع الخاط س

ــة وذوق فــي الصناعــة. ــون الجميل ــل إلــى الفن مي
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وللفرنســاويين ذوق فــي الجمــال ال تضارعهــم فيــه أّمــة؛ يظهــر 
ذلــك -خصوصــاً- فــي الباريســيين، فإنهــم قــدوة األمــم فــي األزيــاء 
علــى اختــالف أشــكالها، ولهــم ذوق فــي توليــد الجمال ممــا ال جمال 
فيــه مــن نفســه بترتيــب أجزائــه علــى شــكل ال قاعــدة لــه إال الــذوق، 
وهــو علــى أرقــى درجاتــه فــي باريــس. تجــد المــرأة القبيحــة الخلقــة 
ف شــعرها تصفيفة تناســب مالمــح وجهها؛  تتزّيــا بزّي يناســبها، وتصّفِ
فتظهــر جميلــة. ولهــم فــي تصفيــف الشــعر واختيــار شــكل البرنيطــة 
ولونهــا طــرق تختلــف باختــالف تقاطيــع الوجــه ولونــه، وشــكل 
قــون التصفيفــة  األنــف والعينيــن والجبهــة والفــم.. وغيــر ذلــك، فيوّفِ

»التواليــت« والبرنيطــة علــى حــال الوجــه، فيظهــر جميــاًل.
ــم  ــل رغبته ــن قبي ــه م ــث، فإن ــق الحدي ــى تزوي ــم إل ــك ميله ــع ذل ويتب
قــون بيــن تصفيفــة الشــعر وحجــم  فــي الجمــال الخارجــي، فكمــا يوّفِ
البرنيطــة وشــكل الوجــه حتــى يظهــر جميــاًل، فهــم -أيضــاً- يحســنون 
الحديــث حتــى يالئــم ذوق الســامع فتنبســط نفســه لــه، لكنــه ال يــرى 
النتيجــة دائمــاً كمــا كان يتوّقعهــا، فالفرنســاوي فيــه ميــل إلــى إتقــان 
كثــر ممــا إلــى إتقــان البواطــن، وهــو مــن قبيــل حّبــه الجمال.  الظواهــر أ
نه فــي مكانــه. ومــن قبيــل  ويخالفــه اإلنكليــزي فــي ذلــك كمــا ســنبّيِ
ميلهــم إلــى الجمــال واقتدراهــم علــى توليــده مــا نجــده فــي مخازنهــم 
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ــر  ــين؛ أي أن تظه ــا التحس ــراد به ــي ي ــارف الت ــن الزخ ــوارعهم م وش

ــتخدام  ــل اس ــذا القبي ــن ه ــي. وم ــا ه ــن مم ــة أحس ــلعة المعروض الس

المرايــا فــي الواجهــات إليهــام النــاس أنهــا أكبــر ممــا هــي. وإذا كان 

الحانــوت صغيــراً جعلــوا جدرانــه مــن المرايــا فيظهــر أضعــاف مــا هــو.

االقتصاد والترتيب

ــى  ــه، وتــرى االقتصــاد ظاهــرًا -عل والفرنســاوي مقتصــد مــن فطرت

الصغــرى  المــزارع  أصحــاب  فــإن  القــرى،  فــي  الخصــوص- 

يعيشــون عيشــة بســيطة، والفــالح يشــتغل، وامرأتــه تشــتغل، وأوالده 

يشــتغلون؛ كّل علــى قــدر طاقتــه وحســب ميلــه. وال بــّد لــكّل منهــم 

ــه لنفســه.  ــاًل فيحتفــظ ب أن يقتصــد شــيئًا مــن ربحــه مهمــا كان قلي

ــْرش البســيط، عكــس أهــل المــدن، وكذلــك  وهــم يســتخدمون الَف

مالبســهم. فالفــالح الفرنســاوي بســيط فــي لباســه وأخالقــه، ومهمــا 

كل  يكــن مــن فقــره فإنــك تجــده نظيــف الثــوب، نظيــف الفــراش، يأ

علــى المائــدة بالشــوكة والســّكينة بترتيــب ونظافــة، فــال تســتنكف 

كل مــن طعامــه،  إذا دخلــت بيتــه مــن أن تجلــس علــى مقعــده، وتــأ

وتشــرب مــن كأســه. وليــس كذلــك الفــالح المصــري. وال ســبيل إلى 

ــرة لــكّل ذلــك. إصالحــه إال بتعليــم المــرأة وتثقيفهــا، وهــي المدّبِ
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ــي  ــا ونحــن ف ــم أوروب ــي معظ ــائعة ف ــدة الش ــن الخــالل الحمي وم
حاجــة إليهــا »معرفــة الواجــب«، وهي تشــمل كّل أعمال اإلنســان؛ 
ــه مــن تلقــاء نفســه مــن  ــه فيؤّدي ــي أن يشــعر اإلنســان بمــا علي نعن
غيــر اســتحثاث أو إرهــاب أو ترغيــب، ولــو فعــل ذلــك كل إنســان 
الســتغنى النــاس عــن الحكومــات وُابِطلــت المحاكم، ولكــن الناس 
يتفاوتــون فــي هــذا البــاب، وأكثرهــم شــعورًا بالواجــب أقربهــم مــن 
المدنّيــة واالرتقــاء، وهــو يســتلزم األمانــة وهــي أســاس المعامــالت 
ــه  ــا علي ــان بم ــعر اإلنس ــل أن يش ــا أجم ــاح. م ــباب النج ــر أس وأكب
كثــر األمــم شــعورًا  فيؤّديــه بــال وازع أو مراقــب! والفرنســاويون مــن أ
كثــر قيامــاً بالواجــب؛  بــه، وكذلــك اإلنكليــز. وربمــا ظهــر اإلنكليــز أ
ألنهــم يعملــون كثيــرًا ويقولــون قليــاًل. وأمــا الفرنســاوي فميلــه إلــى 
زخــرف الــكالم يظهــر أعمالــه قليلــة، لكــن الشــعور بالواجــب قــوّي 

فــي كليهمــا.
ــب  ــواي ال رقي ــاري الترام ــكان أن قومس ــذا الم ــر ه ــي غي ــا ف ذكرن
ــش«، وهــم ال يســلبون الشــركة باســتعمال التذكــرة مّرتين  عليــه »مفّتِ
أو قبــض الثمــن بــدون أداء التذكــرة، ألن القومســاري الفرنســاوي 
أو اإلنكليــزي نشــأ وقــد غرســت والدتــه فــي ذهنــه مــن طفولتــه أن 
يعــرف مــا لــه فــال يطمــع بســواه. ولــو أراد الســائق أن يطمــع فــإن 
ــى تربيــة  الشــعب أرقــى مــن أن يتســاهل فــي هــذا األمــر؛ ألنــه ترّب
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راقيــة وعــرف مــا لــه ومــا ليــس له، ويعلــم أن تســاهله مع القومســاري 

فــي أمــر التذكــرة إنمــا هــو مشــاركة لــه فــي الســرقة. ولكــن كثيريــن 

ض القومســاري علــى  عندنــا يتســاهلون فــي ذلــك، وبعضهــم يحــّرِ

الســرقة. والســبب فــي ذلــك ضعــف أخــالق العاّمــة عندنــا. وإن مثل 

الترامــواي هــذا -علــى بســاطته- يــدّل علــى أخــالق العاّمــة.

الثقة وقيمة الوقت وصدق املواعيد

ــب عليها  ومــن قبيــل األمانــة المبنّيــة علــى معرفــة الواجــب ومــا يترتَّ

مــن الثقــة المتبادلــة، أن بعــض باعــة الجرائــد فــي فرنســا وإنكلتــرا 

يضعــون أعــداد الجريــدة فــوق طاولــة علــى الرصيــف خــارج 

الحانــوت، وبجانبهــا علبــة، فمــن أراد أن يبتــاع جريــدة وضــع 

ــه، وصاحبهــا  ــب علي ــدة، وال رقي ــاول الجري ــة وتن ثمنهــا فــي العلب

ــع  ــدة وال يدف ــم الجري ــذ أحده ــارة فيأخ ــرقه الم ــاف أن يس ال يخ

ــة فــي ســائر الِحــَرف. ــْس علــى ذلــك الثقــة المتبادل الثمــن. وِق

دخلنــا مطعمــًا فــي لنــدن يــوم وصولنــا مــن باريــس. وبعــد الفــراغ 

مــن الطعــام دفعنــا لصاحــب المطعــم ليــرة فرنســاوية، فاعتــذر بــأن 

النقــود الفرنســاوية ال ُتقَبــل عندهــم، ولــم يكــن عندنــا نقــود غيــر 

ــا  ــه ريثم ــرة ل ــرك اللي ــا أن نت ــرة وأردن ــي حي ــا ف ــاوية، فوقعن فرنس

لنــا النقــود، فأعــاد الليــرة إلينــا وقــال: »دعهــا معــك،  نعــود وقــد بدَّ

ومتــى بّدلتهــا تدفــع مــا عليــك« وكانــت هــذه أول مــّرة رآنــا فيهــا 
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الرجــل. أليــس ذلــك مــن األخــالق الراقيــة؟ إن صاحبهــا يتصــّور 

رجــاًل عليــه حــّق ال يبــادر إلــى دفعــه مــن تلقــاء نفســه. وال يــدل 

هــذا علــى خلــّو البــالد مــن أصحــاب األخــالق الضعيفــة، ولكنهــم 

أقــل ممــا عندنــا، كمــا أننــا ال نعنــي ضعــف الثقــة عندنــا فــي كل 

الطبقــات، وإنمــا نريــد األغلبيــة.

ومــن جميــل مــا نحســدهم عليــه معرفــة قيمــة الوقــت، وهــو يتوّقــف 

قونهــا  علــى معرفــة الواجــب أيضــًا، فإنهــم يقســمون أوقاتهــم ويفّرِ

ــات  ــون أوق ع ــم، وال يضّيِ ــا عليه ــرون بم ــال يقّصِ ــم ف ــى أعماله عل

أصدقائهــم بالزيــارة الحّبّيــة كمــا يفعــل كثيــرون عندنــا، فــإن 

ــك  ــم أن ــه، ويعل ــغل ل ــغلك وال ش ــاعة ش ــي س ــزورك ف ــم ي بعضه

مشــغول فــال يختصــر زيارتــه، وال أنــت تجــرؤ علــى االعتــذار منــه 

لئــال ُتتَّهــم بالفظاظــة، ولكــن هــذه العــادة آخــذة بالــزوال مــن بيننــا 

فــي الطبقــة الراقيــة، واعتبــر ذلــك فــي صــدق المواعيــد، فإنــه تابــع 

ــن  ــي الشــيوع بي ــه آخــذ ف ــا، لكن للشــعور بالواجــب. وهــو ينقصن

ــن. مي المتعّلِ

ال يعنيين

ومــن األخــالق الفرنســاوية الشــائعة فــي باريــس اشــتغال كل منهــم 

بنفســه عــن ســواه، فــال يتعــّرض أحــد إلــى شــؤون جــاره باالســتطالع 

ــس، وهــو مــن طبائــع أهــل المــدن الكبــرى، وطبيعــي  أو التجسُّ
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ــار  ــس األخب ــم. وتجسُّ ــن العال ــة مدائ شــيوعه فــي باريــس وهــي ثالث

ــرُّغ  ــرة لتف ــر فــي القــرى الصغي ــن يكث والدخــول فــي أحــوال اآلخري

أهلهــا لأحاديــث، وألنهــم ُمّطلعــون علــى عــورات جيرانهــم، وال 

ــت  ــة َقلَّ ــعت المديّن س ــا اتَّ ــد أو التباغــض. وكلم ــن التحاس ــون م يخل

كثــر النــاس بعــدًا  تلــك العــادة فيهــا، ولذلــك كان أهــل باريــس مــن أ

عنهــا؛ فــإن أحدهــم يمشــي وهّمــه نفســه، وال يلتفــت إلــى ســواه، أو 

ــد يكــون  ــى جليســه مــن هــو. وق ــوة وال يلتفــت إل ــي القه ــس ف يجل

بجانبــه رجــل وامــرأة يتغــازالن أو يتداعبــان فــال يهّمــه ذلــك. وهــذا 

ــا  ــه. أم ــرقي احتمال ــتطيع الش ــرة، وال يس ــف الغي ــه بضع ــر عن ــا نعّبِ م

الفرنســاوي فيتحّملــه ولســان حالــه يقــول: »ال يعنينــي«، ولكنــه -مــع 

ذلــك- َجنــوح إلــى النجــدة وفيــه أريحيــة، إذا اســتحّثته علــى منقبــة 

ــه مشــّقة. ل ــه ولــو َجــرَّه ذلــك إلــى خســارة أو حمَّ اندفــع إليهــا بكّلّيت

املفاخرة بالرجال و احلّرّية

مــون النابغيــن  ومــن ســجاياهم أنهــم يفاخــرون برجالهــم، ويعّظِ

ــاء  ــل العظم ــد تماثي ــس تج ــوارع باري ــررت بش ــا م ــم. وحيثم منه

منصوبــة فــي تقاطــع الطــرق أو واجهــات القصــور أو في الســاحات 

ــّواد  ــرًا للق كبي ــااًل  ــة وســتين تمث ــى مئ ــد عددهــا عل ــة، يزي العمومي

والملــوك والكّتــاب والشــعراء والفالســفة والعلمــاء. وبينهــا تماثيــل 

ــن،  ــاعر اإليطاليي ــي ش ــل دانت ــرى مث ــم األخ ــاهير األم ــض مش بع
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اإلنكليــزي،  الشــاعر  وشكســبير  أميــركا،  ر  محــّرِ وواشــنطون 

وغريبالــدي القائــد اإليطالــي، وغيــر التماثيــل الرمزيــة عــن الحّرّيــة 

ــر التماثيــل المنصوبــة فــي المتاحــف  أو االّتحــاد أو نحوهمــا، غي

عديــدة  وهــي  والمنــازل،  والكنائــس  والمــدارس  والمراســح 

ــداره  ــالف أق ــى اخت ــرت عل ــال بوناب ــيوعًا تمث ــا ش ــدًا. وأكثره ج

ــى  ــل إل ــة والمي ــوس الحماس ــي النف ــر ف ــل تثي ــكاله. والتماثي وأش

االقتــداء بأولئــك العظمــاء، وهــي وســيلة حســنة الســتنهاض الهمــم 

ــاًل. ــا، إال قلي ــا عندن ــل له ــح ال مثي واســتحثاث القرائ

ويمتــاز الفرنســاويون عــن ســائر أهــل أوروبــا بالنــزوع إلــى الحّرّيــة 

ــا نصــراء  ــوا فيه ــال كان ــّرت أجي ــد َم ــا. وق ــالف أوجهه ــى اخت عل

ــة، يأخــذون بأيــدي طّلابهــا وينصرونهــم بالمــال والرجــال.  الحّرّي

وأشــهر الشــواهد علــى ذلــك نصرتهــم لأميــركان فــي طلــب 

ــقهم الحّرّيــة  االســتقالل مــن ســلطة اإلنكليــز. ومــن قبيــل تعشُّ

مغاالتهــم فــي مطــاردة بعــض الجماعــات الدينيــة، لكنهــم تطرَّفــوا 

فــي ذلــك حتــى خرجــوا بــه إلــى عكــس المــراد بالمدنّيــة، ففتــرت 

ــن، وآل  ــي الدي ــّك ف ــى الش ــاس إل ــزع الن ــة، ون ــات الديني الحاّس

ــة ال  ــاد اآلداب؛ ألن العاّم ــى فس ــوال، إل ــض األح ــي بع ــر، ف األم

كبــر أســباب  تســتغني عــن وازع دينــي ُيصِلــح مــن آدابهــا. ومــن أ

ــاس. ــة فــي أذهــان الن ــاء الشــكوك الديني الفســاد إلق
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طعامهم وشراهبم
كل اللحــوم فــي طعامهــم، وهــو شــأن  والفرنســاويون ُيكثــرون مــن أ
ــاردة الحتياجهــم  ــر ســّكان أوروبــا، وخصوصــًا فــي البــالد الب كث أ
إلــى المــواد اللحميــة فــي مقاومــة البــرد؛ ولهــذا الســبب -أيضــًا- 
يكثــرون مــن شــرب الخمــور، وتــكاد ال تجــد بينهــم مــن ال يشــرب 
الخمــر علــى المائــدة: رجــااًل ونســاء وأوالدًا. وكثيــرًا مــا يجــّر 
ــّيما  ــم وال س ــون عنده ــر المدمن ــكر، فكث ــان المس ــى إدم ــك إل ذل
فــي الطبقــات الســفلى كالعمــال والصنــاع، أمــا شــرب الخمــر 
االعتياديــة فإنــه عــاّم وال يشــترط أن يكــون علــى المائــدة؛ ولذلــك 
تــرى وجــوه الفرنســاويين مشــرقة أو مشــربًة حمــرة، وال يــدّل ذلــك 
ــه  ــرى صاحب ــرض. وت ــى الم ــدّل عل ــد ي ــًا، وق ــة دائم ــى الصّح عل
يميــل إلــى النعــاس بعــد الطعــام، ويظهــر ذلك فــي ســاقة المركبات 
فــي باريــس؛ ألن أحدهــم إذا لــم يكــن ســائقًا مركبتــه ال تــراه 
إال نائمــًا علــى كرســيه ورأســه متــدّلٍ علــى صــدره، وقــد احمــّرت 
وجنتــاه وانتفخــت أوداجــه. وحــوادث الُمَســِكر فــي مصــر -علــى 
كثرتهــا- قليلــة بالنســبة إلــى تلــك البــالد، ولكننــا نشــكو من شــيوع 
الحشــيش فــي مصــر رغــم منعــه رســميًا، علــى أننــا ســمعنا بوجــوده 

فــي باريــس أيضــًا فــي أمكنــة يعرفهــا طالبــوه.
بقــي علينــا النظــر فــي أمريــن مهّميــن مــن نظــام االجتمــاع عندهم؛ 

نعنــي طبقــة العاّمــة، والمرأة.
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ومــن قبيــل النظــام االجتماعــي أن تكــون األّمــة مؤّلفــة مــن طبقــات 

ترجــع إلــى طبقتيــن: الخاّصــة، والعاّمــة، ويختلــف حــال كل منهمــا 

باختــالف األمــم واألعصــر، وإن تشــابها علــى اإلجمــال فــي كل 

بلــد. فالخاصــة -وهــم أهــل الوجاهــة والثــروة- يغلــب أن يكونــوا 

ممتازيــن فــي نفوذهــم ومعيشــتهم، ويكــون العاّمــة تابعيــن لهــم فــي 

أحوالهــم االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية علــى تفــاوت ذلــك 

بتفــاوت أحــوال المدنّيــة وأنواعهــا.

ــي-:  ــام عل ــال اإلم ــا ق ــوا -كم ــم كان ــّدن القدي ــي التم ــة ف فالعاّم

ــباه  ــم أش ــة: »إنه ــال معاوي ــق« وق ــاع كّل ناع ــاع أتب ــج رع »هم

البهائــم إن جاعــوا ســاموا، وإن شــبعوا نامــوا«، وهــم نحــو ذلــك 

فــي الشــرق إلــى اآلن إال فــي بعــض البــالد الراقيــة. أمــا فــي الغرب 

فقــد تغّيــرت أحوالهــم حتــى أوشــكوا أن يقلبــوا نظــام االجتمــاع، 

ــا فرنســا؛ وهــو موضــوع  ــة، ومنه ــالد الجمهوري ــي الب وال ســّيما ف

كالمنــا فــي هــذا البــاب.

العاّمة يف فرنسا

إن العاّمــة فــي فرنســا يختلفــون عــن عاّمتنــا بأمــور كثيــرة: 

ــن  ــم م ــال تجــد فيه ــًا، ف ــًة، وأوســع تعلُّم ــى تربي ــم أرق ــا أنه منه



48

فرنسا

هــت َتــَر البوابيــن  ال يحســن القــراءة والكتابــة. وحيثمــا توجَّ
ــازل والقهــوات،  ــار الباعــة وخــدم المن ــات وصغ وســاقة المركب
حتــى مّســاحي األحذيــة، يطالعــون الجرائــد والكتــب، ويهتّمــون 
فــي  ويتناقشــون  السياســة،  فــي  ويبحثــون  العاّمــة،  بالشــؤون 
التعليــم واألحــزاب، وينتقــدون أعمــال الحكومــة. والســبب 
فــي ذلــك العلــم بالحقــوق والواجبــات فإنــه عــاّم فــي كل بلــدة 
وقريــة، فتنبَّهــت األذهــان وتفتَّحــت األعيــن وتعلَّــم العامــي 
معنــى االجتمــاع واالّتحــاد، وخصوصــًا بعــد االنقــالب الــذي 
جعــل كل شــيء فــي أيــدي العاّمــة ألنهــم قلبــوا الحكومــة 
لت األحــزاب مــن  واســتبّدوا فــي الشــرفاء واألمــراء، فتشــكَّ
العاّمــة، وارتقــت نفوســهم، ورافــق ذلــك كثــرة االختراعــات 
الصناعيــة التــي أغنــت أصحــاب األمــوال »الخاّصــة« عــن 
كثيــر مــن العّمــال، فتضايــق العّمــال وهــم مــن العاّمــة، واضطــّروا 
االعتصــاب.  وهــو  والمطالبــة،  واالحتجــاج  االجتمــاع  إلــى 
ــاج  ــتراكية، واحتي ــب االش ــيوع مذه ــك ش ــى ذل ــاعدهم عل وس
النــّواب إلــى العاّمــة فــي التصويــت عنــد االنتخابــات النيابيــة، 
وكّل نائــب يجتهــد فــي اكتســاب رضــى القــوم فــي البلــد الــذي 
ــًا،  ــوذًا وطمع ــة نف ــازداد العاّم ــه، ف ــوا ل ت ــى يصّوِ ــه حت ــوب عن ين
األمــوال  أصحــاب  أتعبــوا  حتــى  االعتصــاب  مــن  وأكثــروا 
ــت  ــا آل ــور ألنه ــى الجمه ــا عل ــاد معظمه ــائر ع ــم خس لوه وحمَّ
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ــعار. ــاع األس ــى ارتف إل
ــن  ــه م ــت حقوق ــاوي صان ــي الفرنس ــا العاّم ــي ناله ــة الت فالحّرّي
جهــة، لكنهــا أَضــرَّت بــه وباألّمــة مــن جهــة أخــرى؛ ألن العاّمــي 
مهمــا بلــغ مــن ارتقائــه ال يبــرح قصيــر اإلدراك، وإنمــا يتــدرَّب 
ــذا  ــى ه ــاز إل ــن فينح ــع الصائحي ــاح م ــاع والصي ــى االجتم عل
يســاق  هــو  وإنمــا  وإدراك  تفّطــن  عــن  ال  ذاك،  أو  الحــزب 
ــة.  ــرات الخارجي ــه حســب المؤّثِ بعواطفــه ويندفــع بمــا يخطــر ل
ــى  م، أضــف إل ــدَّ ــا تق ــِكر كم ــي الفرنســاوي مدمــن للُمْس والعاّم
ذلــك حــّدة مزاجــه؛ فــإذا ضربــت لــه وتــرًا حساســًا كالديــن 
أو الوطنيــة أو غيرهــا اندفــع لمــا تريــده منــه، فالغلبــة لمــن 
يســتطيعون اســتهواء هــؤالء العاّمــة ألغراضهــم بالفصاحــة أو 

ــا. نحوه
كثــر وســائل،  والنفــوذ الحقيقــي للخاّصــة ألنهــم أقــوى عقــواًل وأ
ذلــك هــو شــأن الجماعــات فــي كل بلــد: يختصــم الخاّصــة 
ــى  ــم عل ــة بعضه ــتنصرون العاّم ــب، فيس ــيادة أو الكس ــى الس عل
ــذون  ــم، وينّفِ ــاليب فينصرونه ــن األس ــتطيعون م ــا يس ــض بم بع
ــاء  ــن تلق ــك م ــون ذل ــم يفعل ــون أنه م ــة يتوهَّ ــم، والعاّم أغراضه
ــة هــم  ــة وحّرّيتهــم فالخاّص ــّي العاّم ــغ مــن رق أنفســهم. مهمــا بل
أصحــاب الســيادة الحقيقيــة، وهــم كاألوصيــاء علــى العاّمــة 
ــم فــي  بونه ــن ويدّرِ ــم القواني ــون له ــم الشــرائع ويضع يســّنون له
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ــإن  ــة ف ــى أحوالهــم اليومي ــة، حت شــؤونهم السياســية واالجتماعي

كثيــرًا، وقــد فرضــت علــى  الحكومــة الفرنســاوية تهتــّم بهــا 

العامــل أن يرتــاح يومــًا فــي األســبوع فــإذا لــم يفعــل ُعــدَّ 

ــه بالراحــة كخدمــة المطاعــم  ــأذن ل ــه ال ي ــًا. وإذا كان عمل مذنب

مــن  نــه  تمّكِ وســيلة  الحكومــة  دبَّــرت  ونحوهــا  والقهــوات 

الراحــة، وذلــك أنهــا أمــرت العامــل مــن هــؤالء أن يختــار يومــًا 

َنــت مــن يقــوم مقامــه فــي ذلــك  مــن األســبوع يرتــاح فيــه، وعيَّ

اليــوم ويســتولي علــى أجرتــه. وعندهــم طائفــة مــن العمــال 

ــبع  ــغلون ُس ــطة يش ــذه الواس ــرض، فبه ــذا الغ ــب له ــت الطل تح

ــتكون  ــال يش ــض العم ــن بع ــم، لك ــون جمهوره ــال ويريح العم

ــْبع دخلهــم، وألنهــم  ــع عليهــم ُس ــة ألنهــا تضّيِ مــن هــذه المعامل

ــز  ــغل. ولإلنكلي ــوم الش ــن ي ــر م كث ــة أ ــوم الراح ــي ي ــون ف ينفق

عنايــة مثــل هــذه أو أشــّد منهــا فــي تدبيــر شــؤون العاّمــة، 

ــا. ــي مكانه ــا ف ــنأتي عليه س

املرأة يف أوروبا

كانــت المــرأة فــي األعصــر المظلمــة فــي أوروبــا وغيرهــا مرذولــة 

ــع  ــًا أن يبي ــل أحيان ــاع، وكان للرج ــل المت ــن َقبي ــّد م ــرة ُتَع محتق

فــي  والشــعراء  الكّتــاب  وتفنَّــن  العمومــي.  بالمــزاد  امرأتــه 

هجائهــا وانتقادهــا، وتباحــث الالهوتيــون طويــاًل فــي: »هــل 
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للمــرأة نفــس؟« وزعمــوا أنهــا »بــاب جهنــم« و»معمــل أســلحة 
ــال الشــياطين«  ــح األفاعــي« وإنهــا »نب الشــياطين، وصوتهــا فحي
و»ســاّمة كالصــل، وحقــودة كالتنيــن«. وقــال الشــاعر العربــي:

ــا  ــَن لن نعــوُذ بالله من شــّر الشــياطين    إّن النســاَء شــياطيُن ُخلق

ــوم والمعــارف  فلمــا بــزغ نــور التمديــن الحديــث، وتحّولــت العل
مــن النظريــات والتقاليــد إلــى االختبــار والــدرس كان فــي جملــة ما 
هّمهــم »المــرأة«، فأدركــوا خطــارة مركزهــا فــي الهيئــة االجتماعيــة 
وأن النجــاح معقــود بتعليمهــا وترقيــة نفســها؛ ألنهــا قــوام العائلــة 
ــا  موه ــاة، فقدَّ ــوال الحي ــي أح ــل ف ــريكة الرج ــاء وش ــة األبن ومرّبي
ــف  ــا. واختل ــب بحقوقه ــت تطال ــا، فقام ــوا منزلته ــا ورفع وعلَّموه
الكّتــاب فــي مقــدار تلــك الحقــوق، لكنهــم اّتفقــوا علــى احتــرام 
لــوا بهــا الفضائــل والمفاخــر، فــإذا أرادوا  المــرأة وإجاللهــا حتــى مثَّ
ــوا  ــال امــرأة، وهكــذا فعل ــوا لهــا تمث ــمة نحت ــة ُمَجسَّ ــر الحّرّي تصوي
بتمثيــل االّتحــاد والبالغــة والعمــل وغيرهــا مــن الفضائــل المجــرَّدة 
ــم  ــر األم كث ــن أ ــاويون م ــرأة. والفرنس ــورة ام ــا بص لونه ــم يمّثِ فإنه

احترامــًا للمــرأة.

املرأة الفرنساوية
أخرجــوا المــرأة مــن ظلمــات الجهالــة، وأطلقــوا ســراحها، واعترفوا 
بحقوقهــا، وســاووها بالرجــل: مــا له ومــا عليه. فبرزت مــن خدرها، 
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وتعاطــت أعمــال الرجــال، وســابقتهم فــي كثير مــن أعمالهــم؛ ألنها 
أقــّل أجــرة مــن الرجــل، فكثــر اســتخدامها فــي مــا تســتطيعه مــن 
المناصــب والمهــن: فمــن النســاء عندهــم بائعــات فــي المخــازن، 
ــي  ــات ف ــل، وخادم ــع والمعام ــم والمصان ــي المناج ــالت ف وعام
المنــازل، وكاتبــات فــي المتاجــر والشــركات وفــي بيــوت التلغراف 
والتلفــون والبريــد، وحاســبات فــي المصــارف. وقــد تعاطيــن أهــّم 
ــف  ــْعر والتألي ــر والّشِ ــّب والتحري ــاة والط ــة كالمحام ــن العلمي المه
ــر  ــا، وغي ــاء والبكتريولوجي ــل الكيمي ــي معام ــل ف ــظ والعم والوع
ذلــك، وأنشــأن الجمعيــات العلميــة واألدبيــة واألنديــة االجتماعية، 
ــرًا  ــن كثي ــة بحقوقهــن، وتعاطي وأّلفــن األحــزاب السياســية للمطالب
مــن الصنائــع الحقيــرة أو المتعبــة، فمنهــن غارســات فــي الحقــول 
ــات، فقــد شــاهدنا  ــْوق المركب فــات فــي الشــوارع، حتــى َس ومنّظِ
واحــدة منهــن تســوق مركبــة باألجــرة فــي شــوارع باريــس فأدهَشــنا 
ذلــك، فأخبرنــا صديــق كان معنــا أن فــي باريــس 12 ســائقة مثــل 
هــذه. والســبب فــي نــزول المــرأة هــذه المنزلــة عندهــم أن الفتــاة 
ــب  ــزل والديهــا كمــا ينشــأ الغــالم، وُيطَل الفرنســاوية تنشــأ فــي من
ــب هــو. وهــي تجالــس  ــب بالشــغل كمــا يتكسَّ منهــا أن تتكسَّ
ــه،  ــل مثل ــا رج ــوع كأنه ــي كل موض ــه ف ــه وتباحث ــل وتحادث الرج
وتســافر للســياحة واالستكشــاف وحدهــا، ال تــرى فــي ذلــك بأســًا 
أو غرابــة ممــا لــم نألفــه فــي بالدنــا،  فــإن فتاتنــا تتعلَّــم أو ال 
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تتعلَّــم، ثــم تمكــث فــي منــزل والديهــا فــي انتظــار نصيبهــا للــزواج، 
ــاًل،  ــل عم ــا أن تعم ــر ألهله ــاء، وال يخط ــمة والحي ــا الحش وزينته
فهــي إمــا أن تتــزوج أو تبقــى عانســًا فــي بيــت أبيهــا، وال تشــتغل 
إال نــادرًا. وأكثــر اشــتغالها بالتعليــم أو الخياطــة، وينــدر أن تتعاطــى 
آخــر. ومهمــا بلــغ مــن حّرّيتهــا فهــي ال تجالــس غيــر معارفها  عمــاًل 

وذوي قرباهــا.
أمــا اإلفرنجيــة فحالمــا تخــرج مــن المدرســة تمضــي إلــى الســوق 
كمــا يمضــي الشــاب، فــإذا أتاهــا النصيــب تزوَّجــت، فيشــغلها 
الــزواج عــن االرتــزاق اكتفــاًء بعمــل زوجهــا، وإال فإنهــا تشــتغل هي 
أيضــاً. وال يخفــى مــا لذلــك مــن أثــر فــي تضاعــف األيــدي العاملــة 
فــي األّمــة الفرنســاوية؛ أي أن العمــال مــن الجنســين نحــو ضعَفــي 
العمــال عندنــا بالنســبة إلــى عــدد الســّكان. والمــرأة الفرنســاوية فــي 
القــرى والبــالد الصغيــرة مثــال االقتصــاد والترتيــب والعطــف علــى 
أوالدهــا واألمانــة لزوجهــا، وكذلــك المرأة فــي العائــالت الراقية من 
الطبقــة الوســطى والطبقــة العليــا. لكــن هــذه الحّرّية أّدت فــي المدن 
الكبــرى إلــى تشــويه ذلــك الجنــس اللطيــف فــي طبقــة معّينــة مــن 
العاّمــة. وهــذا التشــويه أخــذ فــي االمتــداد، وُيخشــى أن يجــّر إلــى 
انقــالب اجتماعــي، وخصوصــاً فــي باريــس أّم المدائــن الجميلــة.

ــاة  ــد الفت ــا، ونحس ــرقية وحجبه ــاة الش ــل الفت ــن جه ــكو م ــا نش كن
اإلفرنجيــة علــى تعلُّمهــا وحّرّيتهــا، فلمــا رأينــا حالهــا فــي باريــس 
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انقلبــت شــكوانا، وكدنــا نرضــى بالحجــاب والجهــل. إنهم أســاؤوا 
إلــى ذلــك المخلــوق اللطيف بتلك الحّرّيــة المتطرفة: أرســلوا المرأة 
ــرهم،  ــاومهم وتعاش ــم وتس ــبان وتبايعه ــط الش ــواق تخال ــى األس إل
وهــي ضعيفــة حساســة، فتعرضــت لمفاســد كثيــرة، وأغراهــا الشــّبان 
بالمــال فخدعوهــا، فلمــا خرجــت مــن صــّف الحرائــر خدعتهــم، ثم 
آل أمرهــا إلــى ضيــاع العمــر فــي الشــوارع واألزّقــة ال تجــد رزقــًا 
إال باســتهواء الشــّبان. وفــي القاهــرة مثــال صغيــر مــن تلــك الطبقــة 
ُيعَرفــن بـ)بنــات الرصيــف(. أمــا هنــاك فإنهــن ألــوف، وال تــكاد 
تخلــو منهــن حديقــة أو متنــّزه أو شــارع، وال ســّيما فــي أثنــاء الليــل، 
وال حــرج عليهــن بحّجــة الحّرّيــة الشــخصية. والحكومة الفرنســاوية 
ــنَّتها، فأباحــت  ــن َس ــى شــروط وَضعتهــا وقواني ــح الفحشــاء عل تبي
ــدون  ــور، ويحش ــازل والقص ــوا المن ــراض أن يبتن ــن باألع للُمتَّجري
فيهــا الغوانــي أصنافــاً وألوانــاً يعرضونهــن عــرض الســلع أو األثــاث 
ــم شــهادات مــن  ــي أيديه ــاء. ولهــم سماســرة ف ــب وال حي ــال عي ب
الطبقــة  ولهــذه  المهنــة.  تلــك  معاطــاة  لهــم  ل  تخــّوِ الحكومــة 
ــك  ــج تل ــب لتروي ــد وكت ــة وجرائ ــس وأندي ــن مجال كي ــن المتهّتِ م
البضاعــة. وليــس ذلــك جائــزًا فــي إنكلتــرا. ولكــن مصــر اقتــدت 
نهــم. ومــا  فيــه بالفرنســاويين كمــا اقتــدت بســواه مــن أســباب تمدُّ
كان أجدرنــا أن نأخــذ الحَســن النافــع مــن أســبابه، ونعــرض عــن 

ــح الضــار!. القبي
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ومــن قبيــح هــذه الحّرّيــة فــي باريــس أن مــن تلــك الشــباك الجهنمية 
كثيــرًا فــي حــّي يعــرف بـــ »الحــي الالتينــي- quartier latin« فيه 
كثــر المــدارس العالميــة التــي ترســل مصر إليها شــّبانها ليتلّقــوا فيها  أ
الحقــوق والطــّب أو غيرهمــا. وال مندوحــة لهــم عــن اإلقامــة هنــاك، 
والتعــرُّض لتلــك األخطــار فــي المراقــص والمالعــب حيــث يختلــط 
ــوّي اإلرادة  ــك الخطــر إال ق ــال ينجــو مــن ذل الشــّبان بالشــاّبات. ف
ثابــت العزيمــة. ولكــن اإلنســان ضعيــف، وال ســّيما الشــاّب القــادم 
مــن بــالد ال يــرى فيهــا المــرأة إال محتجبــة، وهــو فــي بلده بيــن أهله 
ومعارفــه يمنعــه الخجــل مــن مخالطــة غيــر المحتجبــات. أمــا فــي 
باريــس - وكل شــيء فيهــا مبــاح - فإنــه يــرى الشــّبان والشــاّبات 
ــرج وال  ــال ح ــى ب ــرًا وأنث ــرة« ذك ــر مطّه ــًا »غي ــرق أزواج ــي الط ف
ــى  ــه عل ــن يغري ــه م ــن رفاق ــون. ويجــد م ــون ويتغازل خجــل يتداعب
ــَره بالضعــف.  بهــا إليــه باســم الحّرّيــة، فــإذا أحجــم َعيَّ الرذيلــة، ويحّبِ
فهــل ُيــالم أولئــك الشــّبان علــى الســقوط؟ وإنمــا اللــوم علــى الذيــن 
يرســلونهم إلــى تلــك المــدارس. وإذا كان ال بــّد للحكومــة المصرية، 
ــأ  ــن الخط ــا فم ــدارس فرنس ــى م ــم إل ــال أبنائه ــن إرس ــاء م أو اآلب

إرســالهم إلــى باريــس وتعريضهــم لتلــك األخطــار.
ــك  ــل تل ــن أه ــا م ــت كّله ــاء ليس ــن النس ــة م ــذه الطبق ــى أن ه عل
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ــاف الفرنســاوية أو  ــن أهــل األري ــرات م ــن كثي ــإن فيه ــة، ف العاصم
مــن خــارج فرنســا. وبعضهــن مــن روســيا وألمانيــا وغيرهمــا. وينــدر 
بينهــن القادمــة إلــى باريــس بقصــد العهــارة، وإنمــا يفــد أكثرهــن 
إليهــا لالرتــزاق ببعــض المهن، فيتعرَّضــن للوقوع في تلــك الفخاخ، 
ويعينهــن الفقــر علــى الوقــوع فيهــا، ألن البائعــة فــي مخــزن ُاجرتهــا 
فرنــكان أو ثالثــة فــي اليــوم تنفقهــا علــى الطعــام واللبــاس والمنــام، 
ــة  ــي الخلق ــبيهاتها ف ــن ش ــرات م ــى عش ــوم عل ــا كل ي ــع نظره يق
ــاها  كس ــاّب  ــا ش ــط زنده ــد تأبَّ ــن ق ــااًل، وكل منه ــا جم ــّل منه وأق
أحســن األقمشــة، وزيَّنهــا بأجمــل الحلــي، فــإذا قويــت هــذه البائعــة 
المســكينة علــى محاربــة الحســد فإنهــا ال تقــوى علــى مدافعــة 
ــد  ــا بالمواعي ــن يغرونه ــّبان الذي ــك الش ــن أولئ ــا م ــرَّض له ــن يتع م
العريضــة، ويتحبَّبــون إليهــا بإطــراء جمالهــا وشــكوى الغــرام، وغيــر 
ذلــك فتقــع فــي الشــراك. وال يعاشــرها ذلــك المغــرم إال مــّدة، ثــم 
ينتقــل إلــى ســواها، فتصبــح غيــر قــادرة علــى العمــل فــي مهنتهــا 
األولــى، ويهــون عليهــا االرتــزاق مــن أمثــال ذلــك الشــاّب. واعتبــر 

كيــف تكــون حالهــا متــى ذهــب شــبابها وذوى جمالهــا!؟
ــك فــي باريــس إنمــا هــو إطــالق  فالعّلــة األصليــة فــي شــيوع التهتُّ
مثلــه،  االرتــزاق  وتكليفهــا  للرجــل،  ومســاواتها  الفتــاة  ســراح 
ــور  ــك أن الفت ــى ذل ــميًا. وزْد عل ــاء رس ــة للفحش ــة الحكوم وإباح
ــارة  ــّدون العه ــّبانها يع ــح ش ــى أصب ــا حت ــي فرنس ــائع ف ــي ش الدين
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ــع بســائر  ضربــًا مــن التجــارة، وال فــرق عندهــم بيــن الفحشــاء والتمتُّ
مــالّذ الحيــاة كالطعــام والشــراب والســماع ونحوهــا، فيغــرون المرأة 
علــى ذلــك فتطيعهــم. وليــس أقبــح مــن فتــور المــرأة فــي الديــن؛ 
فهــا مــن طريــق  ــر تعفُّ ألنهــا أقــرب إلــى التقــوى مــن الرجــل، وأكث
ــر،  ــريعة التأّث ــاس س ــة اإلحس ــي دقيق ــاب، وه ــوف العق ــن خ الدي
فــإذا لــم يشــتغل قلبهــا بالتقــوى والرهبــة مــن العقــاب خيــف عليهــا 
الســقوط؛ إذ ليــس لهــا مــا للرجــل مــن قــّوة اإلرادة. ومــع ذلــك فإنــه 
كثــر ســقوطاً منهــا، لكــن النــاس ال يعيبــون ســقوطه كمــا يعيبــون  أ

ســقوطها؛ وذلــك مــن جملــة مظالــم نظــام االجتمــاع.
فــي شــوارع باريــس ألــوف مــن الفتيــات، لــوال هــذه األســباب َلُكنَّ 
ــات عائــالت يرّبيــن أبناءهــن، رجــال المســتقبل علــى  أّمهــات ورّب
ــن  ــع معه ــة، ويضي ــي الرذيل ــبابهن ف ــاع ش ــن ضي ــداًل م ــة ب الفضيل
كبــر أســباب  ألــوف مــن الشــّبان بــال َعقــب. ألن هــذه اإلباحــة مــن أ
ــن  ــاً م ــزواج تخلُّص ــن ال ــّبان ع ــك الش ــا؛ إذ يمس ــي فرنس ــم ف العق
متاعبــه وهمومــه، واكتفــاًء بمــالّذه الوقتيــة بثمــن قليــل ال مســؤولية 
ــر  ــدي خط ــن ي ــا بي ــا إن فرنس ــغ إذا قلن ــال نبال ــب. ف ــا وال تع بعده

ــه إال بعــد انقــالب عظيــم. دهــا، وال تخــرج من اجتماعــي يهّدِ
بلــغ عــدد اللقطــاء فــي باريــس للعــام الماضــي ثمانيــة عشــر ألفــاً ال 
يعرفهــم آباؤهــم، فهــم مــن نتــاج هــذه الرذيلــة، مــن نتــاج اإلفــراط 
ــّران  ــاب يض ــل والحج ــن. إن الجه ــي الدي ــور ف ــة والفت ــي الحّرّي ف
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ــران الهيئــة االجتماعيــة عــن أســباب المدنيــة، لكــن  المــرأة، ويؤّخِ
الحّرّيــة الزائــدة مــع العلــم أو بدونــه تفســد المجتمــع اإلنســاني 
كبــر شــاهد علــى ذلــك  وتضــّر بالعائلــة. وحــال فرنســا االجتماعــي أ
ألن إحصاءهــا يــكاد يكــون اآلن كمــا كان منــذ أربعيــن ســنة، ولــم 

تبــق أّمــة لــم يتضاعــف إحصاؤهــا فــي أثنــاء هــذه المــّدة.
ــر العائلــة وترّبــي األوالد. وتعليمهــا ضــروري  ُخِلقــت المــرأة ُاّمــاً تدّبِ
للقيــام بمهّمتهــا الطبيعيــة فــي الشــؤون العائليــة. وأّمــا تكليفهــا 
بأعمــال الرجــال فإنــه خــارج عّمــا ُخِلقــت لــه، إال إذا اضطــّرت إليــه 
ألســباب قهريــة، ولكننــا نــرى بعــض كبــار العلمــاء يجيــزون لهــا كل 
عمــل يعملــه الرجــل، وأن تتعاطــى كل صناعــة أو مهنة ألنها مســاوية 
كتبــاً فــي هــذا الموضــوع خالصتهــا أن المــرأة  لــه. وبعضهــم َاّلــَف 
يجــب أن تعمــل كل أعمــال الرجــل مــن صناعــة أو علــم أو تجــارة 
أو زراعــة بحّجــة تضاعــف الثــروة بتكاثــر األيــدي فــي العمــل. وهــو 
ــزل  ــاني: إذا ن ــع اإلنس ــى حاجــة المجتم ــق عل رأي نظــري ال ينطب
بهــم ويعنــى  الرجــل والمــرأة إلــى الســوق، مــن يرّبــي األطفــال ويدّرِِ
بأحوالهــم؟ فــإن قيــل إن المراضــع والخــدم يفعلــون ذلــك قلنــا: إن 
الطفــل ال ترّبيــه إّلا أّمــه. وإذا فرضنــا قيــام الخدم مقامهــا، فالنفقات 
ــل  ــرأة بالعم ــبه الم ــا تكس ــتغرق م ــتخدامهم تس ــتلزمها اس ــي يس الت

خــارج بيتهــا.
ومهمــا بلــغ مــن ارتقاء الجنس البشــري في االستكشــاف واالختراع 
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فإنــه ال يقــوى علــى قلــب نظــام. وهــذا النظــام يقضــي علــى األّم أن 

ترّبــي طفلهــا بحيــث ال يخــرج مــن دائــرة عنايتهــا، وأن يكــون هــو 

ــر بيتهــا، وليــس ذلــك بالشــيء اليســير. إن  أهــّم مشــاغلها مــع تدبي

القيــام بشــؤون العائلــة ال يقــّل أهّمّيــة عــن أعظــم عمــل مــن أعمــال 

الرجــال فــي التجــارة أو السياســة أو الصناعــة أو غيرهــا.

الخالصة

ــرة  ــنات كثي ــا حس ــات أوروب ــن مدنّي ــا م ــا وغيره ــة فرنس ــي مدنّي ف

يجــب علينــا اقتباســها واالســتفادة منهــا، ولكــن فيهــا ســّيئات 

يجــب تجّنبهــا واالبتعــاد عنهــا. فالحســنات التــي يحســن بنــا 

اقتباســها هــي: 

1- معرفة الواجب.

2- المحافظة على الوقت وصدق المواعيد.

3- تهذيب أخالق العاّمة بالتربية الصحيحة.

4- تعليم المرأة وتثقيفها.

ع في اآلداب. 5- ترقية التعليم والتوسُّ

6- العمل والجّد.

به من أدران تلك المدنّية فأهّمه:  أما ما يجب علينا تجنُّ

1- اإلفراط في الحّرّية واستخدامها في غير موضعها.
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2- مــا يخالــف الحشــمة الشــرقية، علــى أن نأخــذ مــن العلــم 

والتربيــة القــدر المالئــم لعاداتنــا.

ــه مــن أســس  ــن والمجاهــرة فــي الكفــر؛ فإن ــور فــي الدي 3- الفت

ــك الخــراب. ذل

وسنتكلَّم على متاحف فرنسا وآثارها فيما يلي.

7- آثــــارها

المــراد باآلثــار -عــادًة- مــا يتخّلــف عــن األّمــة مــن األبنيــة 

والتماثيــل وغيرهــا مــن المصنوعــات المحسوســة الداّلــة علــى 

َعَظمتهــا أو مهارتهــا، كاآلثــار المصريــة واليونانيــة والرومانيــة. 

ــا،  ــا وتقّلدهــا فيه ــا األمــم عنه ــة تتناقله ــارًا معنوي ــة آث ولكــن لأّم

ــا  ــا أو علومه ــام اجتماعه ــا ونظ ــي تمّدنه ــر حــّي ف ــا أث فيكــون له

الهجــاء  أحــرف  نذكــر  كمــا  التاريــخ  لهــا  فيذكرهــا  وآدابهــا 

ــن  ــريعة للحامورابيي ــان، والش ــفة لليون ــن، واألدب والفلس للفينيقيي

ــم  ــوض أم ــان، ونه ــة للروم ــد السياســية والحربي ــود، والقواع واليه

ــة. ــة، أو محسوس ــاوية معنوي ــة الفرنس ــار األّم ــرب، فآث ــرق للع الش
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1- آثار فرنسا املعنوية

فآثار فرنسا المعنوية في هذه المدنية كثيرة منها:
الفضــل األول  للفرنســاويين  إن  الفكــر:  الحّرّيــة واســتقالل  أ- 
فــي نشــر روح الحّرّيــة فــي أوروبــا وغيرهــا. وهــم قــدوة األمــم 
ــة  ــر الملكي ــع ني ــر نهوضهــم لخل ــى أث ــروح عل فــي بــّث هــذه ال

ــاواة. ــاء والمس ــة واإلخ ــاداة بالحّرّي والمن
ــن  ــات الرســمية بي ــة الفرنســاوية فــي المخاطب ب- اســتخدام اللغ
نــة؛ فإنــه مــن آثــار نفــوذ الدولــة الفرنســاوية فــي  الــدول المتمّدِ

ن. العالــم المتمــّدِ
ج- األلفــاظ الفرنســاوية السياســية والعلميــة واألدبيــة فــي لغــات 
ــة تفــوُّق الفرنســاويين فــي هــذه الشــؤون  أوروبــا فإنهــا مــن أدّل

واقتبــاس تلــك األمــم عنهــا.

فضلها على الشرق
لفرنســا فضــل خــاّص علــى الشــرق األدنــى مــن أوجــه كثيــرة، تظهر 
آثــاره فــي أخــالق أهلــه وآدابهــم؛ إذ لــم يكــن لهــم علــم بأســباب 
ــة الحديثــة قبــل أواخــر القــرن الثامــن عشــر إذ حمــل عليــه  المدنّي
ــه  ــه، لكن ــكندر قبل ــحه اإلس ــا اكتس ــاحه كم ــد اكتس ــرت يري بوناب
ن  ــدُّ ــذور التم ــه ب ــل إلي ــل نق ــط، ب ــالح فق ــّدة والس ــِه بالع ــم يأِت ل
وأصــول المعــارف، فأرفــق حملتــه الحربيــة بحملــة علميــة جمعــت 
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ــي  ــرت ف ــق بوناب ــم يوفَّ ــن. ل ــك الحي ــي ذل ــا ف ــاء فرنس ــة علم نخب
ــة  ــذور كامن ــك الب ــت تل ــه وظلَّ ــى أعقاب ــاد عل فتوحــه الشــرقية، فع
ــا  ــا وتربيته ده ــَن تعهُّ ــْن أحَس ــرق َم ــال الش ــن رج ــض م ــى نه حت
فنمــت، وكان منهــا مــا كان مــن نهضــة مصــر والشــام. فالســوريون 
والمصريــون واألتــراك والفــرس لّمــا هّمــوا بهــذه المدنّيــة كان 
ــوا  ــاوية، فتعّلم ــة الفرنس ــى األّم ــها عل ــي اقتباس ــم ف ــم تعويله معظ
لغاتهــا، وترجمــوا علومهــا، وقّلدوهــا بآدابهــا وعاداتهــا وأخالقهــا، 
كذلــك فعــل المصريــون علــى يــد محمــد علــي أوائــل القــرن 
ــر المصــري  ــا القط ــا به ــي أحي ــإن اإلصالحــات الت الماضــي، ف
ــة  ــتخدم جماع ــاويين: اس ــى الفرنس ــا عل ــه فيه ــر تعويل كث كان أ
ــدس  ــار المهن ــيو جوم ــل المس ــم، مث ــم والتنظي ــي التعلي ــم ف منه
الفرنســاوي الــذي أرشــده فــي اإلرســاليات العلميــة إلــى فرنســا، 
ــا  ــليمان باش ــة، وس ــة الطبي ــه المدرس ــأ ل ــوت أنش ــور كل والدكت
ــدَس  ــا هن ــان باش ــة، ولين ــه الجندي ــم ل ــيف« نّظ ــرال س »الجن
ــم واألدب  ــاك عشــرات مــن رجــال العل ــة. وهن القناطــر الخيري
الفرنســاويين اســتخدمهم محمــد علــي فــي نهضتــه، ونقــل 
كثيــرًا مــن الكتــب الفرنســاوية إلــى اللغــة العربيــة، واقتبــس 
طــرق الفرنســاويين فــي المــدارس والجنديــة وفــي الزراعــة 

والصناعــة وغيرهــا.
ســّيما  وال  الخديــوي،  العــرش  علــى  خلفــاؤه  بــه  واقتــدى 
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إســماعيل، فإنــه اســتخدم كثيريــن منهــم فــي اإلدارة والتعليــم. 
ــس المتحــف المصــري، وال يــزال  وأشــهرهم ماريــت باشــا مؤّسِ

ــوم. ــى الي ــاويين إل ــة الفرنس ــي عناي ــذا المتحــف ف ه
ل مــن أنشــأ جريــدة فــي مصــر »فرنســاوية«،  والفرنســاويون أوَّ
ــس مجمعــًا علميــًا فيــه »institut« وأّول مــن  وهــم أّول مــن أسَّ
ــا  ــى به ــي أت ــة الت ــي المطبع ــة - نعن ــا أدوات الطباع ــل إليه نق
ــره  ــوراته وأوام ــا منش ــع عليه ــه، وكان يطب ــي حملت ــرات ف بوناب
ــة  ــة األهلي ــئ المطبع ــي أن ينش ــد عل ــا أراد محّم ــة، فلّم بالعربي

ــه. ــة أساســًا لعمل ــك المطبع كانــت تل
ــًا  ــأنًا خاّص ــاويين ش ــإن للفرنس ــوريا، ف ــي س ــًا ف ــك أيض ــر ذل واعُتِب
ــزال  ــرون، وال ي ــة ق ــذ بضع ــؤونها من ــي ش ــوا ف ــم دخل ــا؛ ألنه فيه
ــة،  ــدون فرنســا فــي أســباب هــذه المدنّي ــى اآلن يقّلِ الســوريون حت
آدابهــا إلــى العربيــة. وقّلــدوا شــعراءها وأدباءهــا،  وقــد نقلــوا أهــّم 
ــا  ــر مم كث ــاوية أ ــة الفرنس ــخ آداب اللغ ــن تاري ــرف ع ــم يع وبعضه
يعــرف عــن آداب اللغــة العربيــة - إال التمثيــل، فــإن مــارون النقاش 
ــه  ــي إتقان َل ف ــوَّ ــده َع ــن جــاء بع ــان، لكــن م ــه عــن اإليطالي اقتبس
ــاس  ــراك فــي األســتانة القتب ــا نهــض األت ــى الفرنســاويين، ولّم عل
كثــر اعتمادهــم فــي نقــل اآلداب الحديثــة  ــة الحديثــة كان أ المدنّي
علــى الفرنســاويين. فنقلــوا عــن روســو، ومونتســكيو، وهوغــو 
ــي  ــرقيون ف ــها الش ــي اقتبس ــة الت ــكار الحديث ــر األف ــم. وأكث وغيره
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ــاويين. ــاء الفرنس ــن األدب ــا ع ــرن الماضــي أخذوه الق

ــرن  ــاط الق ــم أواس ــي نهضته ــذوا ف ــا أخ ــرس لّم ــل الف ــذا فع وهك

الماضــي، فــإن ناصــر الديــن شــاه أرســل ســنة 1854 أربعيــن 

شــاّبًا مــن أدبــاء الفــرس وأهــل العصبيــة إلــى فرنســا لتلّقــي العلــوم 

كمــا فعــل محمــد علــي قبلــه، وعــاد هــؤالء إلــى بالدهــم، وعملــوا 

علــى نشــر العلــم بإنشــاء المــدارس علــى اختــالف مواضيعهــا. 

وهكــذا فعــل -أيضــًا- فــي تنظيــم الجنــد فإنــه نّظَمــه علــى النمــط 

ــى  ــا عل ــًا تخرَّجــوا فيه ــا 20 ضابط ــى فرنس ــث إل ــاوي، وبع الفرنس

ــك النظــام. ذل

2-آثار فرنسا البنائية

ــا  ــا، وإنم ــا ال يمكــن حصره ــا فإنه ــي فرنس ــة ف ــار البنائي ــا اآلث أم

ــر  ــون، وهــو كثي ــي باريــس ولي ــا ف ــا شــاهدناه منه ــى م تقتصــر عل

ــن والكنائــس والمراســح  ــه القصــور والجســور والميادي يدخــل في

ــا،  ــة، ونخــّص بالوصــف أهّمه ــة عاّم ــي بفذلك واألضرحــة، نكتف

ــهرها  ــة أش ــى 70 كنيس ــد عل ــدة تزي ــس عدي ــي باري ــس ف فالكنائ

ــردام.  نوت

نوتردام

وهــي كنيســة قديمــة العهــد ُاعيــد بناؤهــا فــي النصــف الثانــي مــن 
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دت فــي النصــف الثاني مــن القرن  القــرن التاســع للميــالد، ثــم ُجــّدِ
ــث  ــرن الثال ــي منتصــف الق ــا إال ف ــّم بناؤه ــم يت ــر، ول ــي عش الثان
عشــر مــع إضافــات وتجديــدات لحقــت بهــا بعــد ذلــك. وأجمــل 
مــا فيهــا مــن حيــث فــّن البنــاء واجهتهــا، تــّم بناؤهــا ســنة 1240.

ــّوًا،  مســاحتها 130 متــرًا طــواًل فــي 40 متــرًا عرضــًا و35 متــرًا عل
كثرهــا مســتديرة الشــكل  قّبتهــا قائمــة علــى 75 ســارية كبيــرة أ
ــرة  ــدة صغي ــى 108 أعم ــم عل ــدر قائ ــي الص ــر ف ــة، والمنب روماني
متقنــة الصنعــة والنقــش. وفــي أرض الكنيســة وجوانبهــا عــدد كبيــر 
ــا  ــّم م ــس. وأه ــاقفة باري ــّيما أس ــاهير، وال س ــة للمش ــن األضرح م
فــي هــذه الكنيســة ممــا يهــّم القــّراء االّطــالع عليــه خزانــة ُتَحِفهــا، 
كثرهــا حديــث ليــس  وهــي غــرف ُبِنَيــت ســنة 1850، فيهــا ُتَحــف أ
لــه أهّمّيــة فنيــة وإنمــا أهّمّيتهــا بانتســابها إلــى ُمهديهــا: منهــا كأس 
مقــّدس مــن الذهــب أهــداه نابليــون الثالث للكنيســة. ومــن التحف 
القديمــة صنــدوق منقــوش ُينَســب للقّديــس تومــاس بيكــت علــى 
ــب الــذي  طــراز القــرن 13، ومــن اآلثــار التاريخيــة الصليــب المذهَّ
حملــه القّديــس فنســان دي بــول قــرب فــراش لويــس الثالــث عشــر 
ــد  ــرت عن ــون بوناب ــه نابلي ــح ب ش ــذي اتَّ ــرداء ال ــو يحتضــر، وال وه

تتويجــه. ولكنيســة نوتــردام بــرج علــّوه 69 متــرًا.
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كنيسة الفوفري يف ليون
ورأينــا فــي ليــون كنيســة قديمــة العهــد تعــرف بـ»كنيســة نوتــردام 

ــم المســيحي  ــاس مــن أطــراف العال ــا الن ــر« يحــّج إليه دي فوفي

يصعــدون  متــرًا   297 علــّوه  تــّل  علــى  قائمــة  أوروبــا.  فــي 

إليهــا بترامــواي كهربائــي ُيَجــّر باألســالك الغليظــة، يرجعــون 

ــرارًا آخرهــا  دت م ــم تجــدَّ ــرن التاســع. ث ــى الق ــا إل ــخ بنائه بتاري

ــاء  ــن البن ــر م ــوا بكثي ــد احتفظ ــي، وق ــرن الماض ــر الق ــي أواخ ف

ــي عــرض 19  ــرًا ف ــن الداخــل 66 مت ــم. طــول الكنيســة م القدي

متــرًا، وإنمــا اســتلفَت نظرنــا مــا علــى جدرانهــا مــن الصــور 

الكبيــرة المرســومة بالفسيفســاء طــول الواحــدة بضعــة أمتــار 

فــي مثلهــا عرضــًا مرســومة فــي األجيــال الوســطى. منهــا صــورة 

ــق »لبانــت« قــرب  ــة جــرت ســنة 1571 فــي مضي معركــة بحّرّي

كورنثيــه بيــن أســطول الســلطان ســليم الثانــي العثمانــي وأســاطيل 

إســبانيا والبندقيــة وجنــوى ومالطــة والبابــا بيــوس الخامــس. 

وهــي معركــة شــهيرة فــي تاريــخ الدولــة العثمانيــة انتهــت بفشــل 

ــة  ــن 300 دارع ــة م ــة مؤّلف ــارة العثماني ــت العم ــن. كان العثمانيي

ــيحية  ــارة المس ــا. والعم ــي باش ن زاده عل ــوّذِ ــودان م ــادة القب بقي

مؤّلفــة مــن 79 دارعــة بقيــادة دون جــوان دوتريــش، و12 دارعــة 

للبابــا بيــوس بقيــادة مــارك أنطــوان كولونــا، و14 دارعــة بقيــادة 

ــا التقــى الجيشــان  ــد األســباني. ولّم ــر الجن ــرو البندقــي، غي فاني
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ــودان  ــوا إطــالق المدافــع فأصيــب القب ــق تبادل فــي ذلــك المضي
ــون عــن  ــف العثماني ــده. وتوقَّ ــه ففشــل جن ــة قتلت ــي بقنبل العثمان
ــف العــرب عــن اإليغــال فــي  مواصلــة الفتــح غربــًا كمــا توقَّ
ــل  ــا شــارل مارت ــم فيه ــي غلبه ــه« الت ــة »بواتي ــد واقع ــا بع أوروب

ــرون. ــة ق ــك بثماني ــل ذل قب
لجيشــين  ســفن  وفيهــا  المعركــة  تلــك  ر  المصــّوِ ــَل  مثَّ وقــد 
ومواقعهــم حتــى انتهــت باحتــراق ســفن العثمانييــن. وكل ذلــك 
ــذ  ــت من ــا صنع ــع أنه ــزال واضحــة م ــة، وال ت ن ــاء الملوَّ بالفسيفس

ــرون. ــة ق ــف وثالث نّيِ
ــل بعــض الحــوادث الدينيــة  وهنــاك صــور أخــرى مثــل هــذه تمّثِ
ــون. وبعــض تلــك الصــور  ــن إلــى لي منهــا وصــول القّديــس بوتي

كاد ُيمحــى مــن طــول الزمــن.

قصر األنفاليد يف باريس
وفــي باريــس مــن التماثيــل أو األنصــاب فــي الشــوارع العموميــة 
عــدد كبيــر ذكرنــاه فــي غيــر هــذا المــكان. فنكتفــي هنــا بذكــر أهــّم 
مــه الفرنســاويون ويشــاركهم فــي تعظيمــه ســائر األمــم،  ضريــح يعّظِ

نعنــي ضريــح نابليــون بونابــارت فــي قصــر األنفاليــد.
وقصــر األنفاليــد بنــاء فخيــم مؤّلــف مــن قاعــات عديــدة، بعضهــا 
أخــرى.  لمعروضــات  وبعضهــا  التاريخيــة،  لأســلحة  متاحــف 
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ــا  ــون األول، ســنعود إليه ــح نابلي ــن ضري ــي تتضّم ــة الت ــا القّب أهّمه
ــن  ــد م ــر األنفالي ــه قص ــا يحوي ــّم م ــف أه ــي وص ــاز ف ــد اإليج بع
ــا  ــف، لكنن ــل المتاح ــن قبي ــذه م ــت ه ــف، وإن كان ــار والتح اآلث
ــع  ــي ســاحة القصــر مداف ــى ســبيل االســتطراد. فف ــر هــذا عل نذك
تاريخيــة منهــا 17 مدفعــًا مــن جزائــر الغــرب عليهــا كتابــة عربيــة، 
ــع  ــر مدف ــب اآلخ ــى الجان ــي وإل ــع صين ــا مدف ــد جانبيه ــى أح إل
ــرن  ــي الق ــا ف ــي فيين ــت ف ــاوية ُصبَّ ــع نمس ــر مداف ــيني، غي كوشنش
الســابع عشــر، حملهــا نابليــون إلــى باريــس ســنة 1806، ومدفــع 

ــا. ــنة 1856، وغيره ــتبول س ــة سباس ــي معرك ــل ف ُحِم
ــه ســنة 1671،  ــدأ ب ــاه لويــس الرابــع عشــر. ب أمــا القصــر فقــد بن
مســاحته 126985 متــرًا مربعــًا، عــرض الواجهــة 210 أمتــار، 
أنشــئ ليقيــم فيــه المتقاعــدون مــن الجنــد الفرنســاوي، يســع 
ــر الغــرض المــراد بــه ذلــك، واســتخدموا  7000 جنــدي، وقــد تغيَّ
ــة والمتحــف  ــا متحــف الطبجي ــه للمتاحــف العســكرية، منه قاعات
ــة مــن  ــة نحــو عشــرة آالف قطع التاريخــي. وفــي متحــف الطبجي
بــة حســب أنواعهــا،  البنــادق والمدافــع القديمــة والحديثــة مرتَّ
ــة  ــا أســلحة ألماني ــي جملته ــا األعــالم واألدراع والخــوذ. وف بينه
مــن أوائــل القــرن الســادس عشــر. وبيــن األعــالم َعَلــم جــان دراك. 
ــده،  ــا بع ــر فم ــع عش ــس الراب ــن لوي ــن م ــلحة البوربونيي ــا أس وفيه
وبينهــا ســيوف فرنســيس األول، وهنــري الثانــي، وشــارل التاســع، 
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ــر. وغيرهــا شــيء كثي
كل  ــّص  ــن يخت ــة بخزائ ــة خاّص ــي قاع ــرقية ف ــلحة ش ــاك أس وهن
منهــا بأّمــة مــن أمــم الشــرق فيهــا أمثلــة مــن أســلحتها مثــل ملقــا، 
والهنــد، والصيــن، واليابــان، والبلقــان، وسركاســيا، ومراكــش، 
نابليــون  َاَمــر  بندقيــة  بينهــا  والبنــادق.  الســيوف  وتركيــا، مــن 
بصنعهــا فــي روتــردام -علــى الخصــوص- لســلطان مراكــش، غيــر 
كثيــر مــن البنــادق التركيــة، وبنــادق بربريــة حملوهــا مــن سرقوســة 
ســنة 1808، وبنــادق عربيــة وخناجــر فارســية، وخزانــة خاّصــة 
باألســلحة اإلســالمية فيهــا أدراع عربيــة علــى كل منهــا اســم اللــه 

ــة. ــوش بالعربي منق
األســيوية  األمــم  باختــالف  الحربيــة  لألبســة  قاعــات  وفيــه 
ــا  ــوا عليه ــي نقل ــة الت ــا المركب ــاس، بينه ــاف الن ــة وأصن واألفريقي

عظــام نابليــون مــن جزيــرة القّديســة هيالنــا.
أمــا المتحــف التاريخــي ففيــه األســلحة التــي لهــا قيمــة تاريخيــة، 
مــن جملتهــا أربعــة مــن ســروج المماليــك غنمهــا الفرنســاويون فــي 
معركــة »األهــرام« ســنة 1798، وســيف نابليــون األول، وقبعتــه، 
فــي معركــة  اخترقتهــا رصاصــة  لــه  وطبنجتــه، وكّبوتــه، ودرع 
»واترلــو«. وفــي قاعــات أخــرى تــذكارات مــن حــروب الجزائــر 
ــرم ســنة 1854، وحــرب  ســنة )1830 - 1857(، وحــروب الق
إيطاليــا ســنة 1859، والصيــن ســنة 1860، والمكســيك ســنة 
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1862، وحــرب فرنســا وبروســيا ســنة 1870، كل قاعــة لنــوع مــن 
اآلثــار: بعضهــا للثيــاب، والبعــض اآلخــر لأســلحة أو الرســوم أو 
الحلــي، غنمتهــا مــن حروبهــا فــي المســتعمرات بالجزائــر ومراكش 
والصحــراء والســينغال والســودان ومداغســكر والهنــد الصينيــة 
وتونكيــن والصيــن. بينهــا رايــات مــن وادي،ومجوهــرات الحــاج 
عمــر مــن النيجــر، وســيف مرّصــع إلمبراطــور أنــام ُاِخــذ منــه ســنة 

ــك. ــر ذل 1885.. وغي

ضريح نابليون يف قصر األنفاليد
هــو عبــارة عــن قّبــة علّوهــا 107 أمتــار، تشــتمل ضريــح نابليــون 
بــة يشــرف  وكنيســته. والقّبــة عليهــا مــن الخــارج نقــوش مذهَّ
عليهــا القــادم مــن بعــد. إذا دخلتهــا وجــدت فــي وســطها ضريــح 
ــح  ــي الضري ــى جانَب ــة. وإل ــكل الكنيس ــه هي ــن يدي ــون، وبي نابلي
أضرحــة جماعــة مــن قــّواد لويــس الرابــع عشــر. وبيــن يــدي 
الكنيســة أربعــة مذابــح مســتديرة يدخــل إليهــا مــن قناطــر ســفلية 
يســتطيع  بونابــرت. وال  أســرة  أعضــاء  أضرحــة  فيهــا  صغيــرة 
ــل  الواقــف عنــد ضريــح ذلــك الرجــل العظيــم إال االعتبــار والتأمُّ
ــه  ــوا حول ــا نصب ــه، وم ــم ضريح ــي تعظي ــوم ف ــه الق ــا أنفق ــي م ف
مــن األعــالم والتماثيــل. إن الدهشــة تســتولي علــى المتأّمــل مــن 
ميــل البشــر إلــى تعظيــم الفاتحيــن. ال تقــدر -وأنــت واقــف 
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ــا  ــول؛ لم ــت والذه ــة- إال الصم ــذا النابغ ــح ه ــدي ضري ــن ي بي
ــًا  ــرت واقف ــرى بوناب ــار كأنــك ت ــى المــكان مــن الوق ــى عل يتجّل
ــا  ــًة وإجــالاًل - وقفن ــن قــّواده ووزرائــه، وكّلهــم مطرقــون رهب بي
ــا  ــن لن ــح فتبيَّ ــذا الضري ــب ه ــخ صاح ــع تاري ــن نراج ــة ونح بره
ــادة  ــى القي ــم عل ــيادة وأقدره ــي الس ــًا ف ــادة طمع ــر الق كث ــه أ أن
وأشــّدهم اســتهواًء لرجالــه، حتــى كانــوا يلقــون أنفســهم فــي 
النــار تفانيــًا فــي طاعتــه وال يبالــون. قضــى نابليــون أواخــر 
القــرن الثامــن عشــر وأوائــل القــرن التاســع عشــر وهــو يحــارب 
التيجــان  ونثــر  المماليــك،  خ  ودوَّ العــروش،  فقلــب  ويجالــد، 
وقتــل النفــوس. وقــد مضــى علــى ســقوطه قــرن، وال يــزال 
العلمــاء مختلفيــن فــي تقديــره، كأن الدهشــة ال تــزال آخــذة 
أن نحــو  فيــه فهــو  نعلمــه وال خــالف  الــذي  أمــا  بعقولهــم. 
مليونيــن مــن النــاس ُقِتلــوا فــي ســبيل لــه أو عليــه. وعقــب تلــك 
الحّمــى االجتماعيــة رّد فعــل عــاد ببعــض النفــع علــى المجتمــع 

ــارة. ــك الخس ض تل ــّوِ ــه يع ــري ال نظن البش
أمــا الضريــح فإنــه قائــم تحــت منتصــف القّبــة علــى قاعــدة مــن 
الرخــام فــي حجــرة مــن الرخــام مســتديرة كالحفــرة قطرهــا 11 
متــرًا وعمقهــا ســّتة أمتــار ال غطــاء فوقهــا. وفــي وســط الحجــرة 
قبــر نابليــون يحتــوي علــى بقايــاه التــي نقلــت مــن جزيــرة 
القّديســة هيالنــة ســنة 1840، وقــد ُبِنــي ذلــك الضريــح مــن ســنة 
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1842 إلــى ســنة 1861، وطــول القبــر مــن األعلــى أربعــة أمتــار 
فــي عــرض متريــن، وعلــّوه أربعــة أمتــار ونصــف متــر، وهــو 
مؤّلــف مــن خمــس قطــع مــن البورفيــر »الرخــام الســماقي« مــن 
فنالنــد، وعليــه نقــوش ورســم التــاج وأســماء المواقــع الكبــرى 
التــي قاتــل فيهــا نابليــون وهــي: ريفولــي، واألهــرام، ومارنكــو، 
ــول  ــكو. وح ــرام، وموس ــد، وواغ ــا، وفريدالن ــترليتس، وبين واس
الضريــح تماثيــل منتصبــة عددهــا 12، ترمــز عــن انتصــارات 
ــا  ــزم فيه ــت ح ــة، وس ــوش رخامي ــر نق ــرى، وعش ــون الكب نابلي
ســّتون رايــة ممــا اكتســبه مــن أعدائــه. وفــي داخــل قّبــة األنفاليــد 
العظــام كالّقــواد وغيرهــم مــن أصحــاب  كثيــر مــن تماثيــل 

ــرت. بوناب

القصور واملراسح وغريها
ومــن قبيــل اآلثــار فــي باريــس القصــور، وهــي عديــدة كقصــر 
األليزيــه، وقصــر اللوفــر، وســُيذَكر فــي الــكالم عــن المتاحــف. 
والبانتيــون،  والتوكاديــرو،  لوكمســبرج،  قصــر  وكذلــك 
وفيهــا  مرســحًا،  أربعــون  وهــي  المراســح  ومنهــا  وغيرهــا. 
ــاء  ــازل العظم ــًا من ــار أيض ــل اآلث ــن قبي ــهيرة. وم ــرا الش األوب
ــهير،  ــوف الش ــت الفيلس ــت كون ــزل أوغس ــاهيرهم كمن ــن مش م
ومنــازل كل مــن بلــزاك، وبيفــون، وكوفيــه، وهوغــو. وفــي 
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ــم  ــب، وقل ــرير، ومكت ــة وس ــن طاول ــا م ــار صاحبه ــا آث كل منه

فصــاًل  يســتغرق  منهــا  كل  ووصــف  ذلــك.  وغيــر  وكتــاب، 

أو  المياديــن  ومنهــا  هنــا.  غرضنــا  ذلــك  وليــس  خاّصــًا، 

الســاحات العموميــة، وهــي نحــو ســتين ســاحة أشــهرها ســاحة 

األوبــرا، وســاحة الربوبليــك، وال كونكــورد، والتروكاديــرو، 

وغيرهــا. والكوكــب، 

8- متاحفها

ــور  ــة الجمه ــار لمنفع ــتودعات التحــف واآلث المتاحــف أو مس

مــن مســتحدثات هــذا التمــّدن، اّتخذتــه األمــم الراقيــة وســيلة 

النــاس وترقيــة نفوســهم. وال نظّنــه بهــذا  لتوســيع معــارف 

ــراء  ــوك واألم ــى أن المل ــرن الماضــي، عل ــّدى الق ــى يتع المعن

ــر  ــم للتفاخ ــي قصوره ــف ف ــون التح ــك يختزن ــل ذل ــوا قب كان

بهــا، وُيَعــّد مــن هــذا القبيــل متحــف الملــك أحشــويرش، 

فــي  البطالســة  وقصــور  وأثينــا،  ودلفــي،  أفســس،  وهيــكل 

اإلســكندرية.

متاحف الفاطميني

ــا  ــم يقتصــروا فيه ــر مــن هــذه المتاحــف ل وكان للعــرب حــّظ واف
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ــن  ــرًا م ــا كثي ــوا إليه ــم أضاف ــة، لكنه ــف الثمين ــع التح ــى جمي عل
اآلثــار التاريخيــة والصناعيــة؛ نعنــي متاحــف الفاطمييــن بالقاهــرة 
ــة  ــن« كخزان ــّمونها »الخزائ ــوا يس ــة ســنة، وكان ــذ نحــو ثمانمئ من
الجوهــر، وخزائــن األســلحة، والُفــْرش واألمتعــة والبنــود. وقــد 
ــة  ــة- أنهــا مــن قبيــل مخــازن اللوازمــات الحربي ُيَظــّن -ألّول وهل
ونحوهــا، لكننــا عددناهــا مــن المتاحــف لمــا كانــت تشــتمل 
عليــه مــن التحــف التاريخيــة المنســوبة ألصحابهــا مــن الخلفــاء أو 
األمــراء، كالكــؤوس البادزهــر التــي عليهــا اســم هــارون الرشــيد، 
ــي  ــه ف ــات في ــذي م ــود« ال ــّز األس ــيد »الخ ــارون الرش ــت ه وبي
طــوس. وحصيــر الذهــب الــذي يظــّن أنــه ُجِلبــت عليــه بــوران بنــت 
ــطرنج  ــة للش ــاًل، ورقع ــه 18 رط ــون، وزن ــهل للمأم ــن س ــن ب الحس
والنــرد أحجارهــا مــن الجوهــر والذهــب والفضــة. وكان فــي خزائن 
ــب  ــي، غري ــتري القرقوب ــر األزرق التس ــن الحري ــع م ــرش مقط الف
الصنعــة، منســوج بالذهــب وســائر ألــوان الحريــر، كان المعــّز لديــن 
ــم األرض  ــورة أقالي ــه ص ــنة 353هـــ، وفي ــي س ــه ف ــر بعمل ــه أم الل
ــة.  ــبه الخريط ــالكها ش ــا ومس ــا وأنهاره ــا ومدنه ــا وبحاره وجباله
وفيــه صــورة مكــة والمديّنــة مبّينــة للناظــر، وعلــى كل مدينــة وجبــل 
ــر،  ــق اســمه بالذهــب أو الفضــة أو الحري ــر وبحــر وطري ــد ونه وبل
وُكِتــب فــي آخــره »ممــا أمــر المعــّز لديــن اللــه شــوقًا إلــى حــرم اللــه 
وإشــهارًا لمعالــم رســول اللــه فــي ســنة ثــالث وخمســين وثالثمئــة، 
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والنفقــة عليــه اثنــان وعشــرون ألــف دينــار«. وبيــت أرمنــي أحمــر 
ل علــى اللــه ال مثيــل لــه وال قيمــة،  منســوج بالذهــب ُعِمــَل للمتــوّكِ
صــار إلــى تــاج الملــوك. وصــار إليــه أيضــًا بســاط خســرواني ُدِفــع 

إليــه فيــه ألــف دينــار فامتنــع عــن بيعــه.
وكان فــي خزانــة الســالح درع المعــّز لديــن اللــه، وســيف الحســين 
ابــن علــي، ودرقــة حمــزة بــن عبــد المطلــب، وســيف جعفــر 
ــر  ــم بأم ــل القائ ــن أخــرى مندي ــي خزائ الصــادق. وكان عندهــم ف
اللــه العباســي وغيــر ذلــك. وناهيــك بالجواهــر والحلــي الثمينــة مما 
لــم يعهــد لــه مثيــل عنــد غيرهــم. هــذه كلهــا ذهبــت بســبب الفتــن 

فــي أثنــاء الدولــة الفاطميــة، ومــا بقــي ذهــب بذهــاب الدولــة.
علــى أن هــذه المتاحــف كانــت مقفلــة، ال يدخلهــا غيــر أصحابهــا 
فــال نفــع للنــاس منهــا، وكذلك مــا كان من هذا القبيــل في األجيال 
ــا،  ــي أوروب ــأ المتاحــف ف ــن أنش ــدم م ــا. وأق ــي أوروب الوســطى ف
وفيهــا اآلثــار الصناعيــة والعلميــة والتاريخيــة كوســمو األعظــم فــي 
فلورنســا بالقــرن الســادس عشــر للميــالد، أي بعــد ذهــاب الدولــة 
الفاطميــة ببضعــة قــرون، يليــه متحــف البابليــون العاشــر فــي 
الفاتيــكان فــي ذلــك القــرن. واإليطاليــان أســبق دول أوروبــا إلــى 
ــة، وهــي  ــة مثــل ســبقهم إلــى إنشــاء المــدارس العلمي هــذه المنقب
أيضــًا ممــا اقتبســوه عــن العــرب، واقتــدت بهــم ســائر أمــم أوروبــا، 
فأخــذ األمــراء والملــوك يجمعــون التحــف والمصنوعــات ونحوهــا 
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ــن غيــر التفاخــر بهــا. ولــم  فــي خزائــن بــال ترتيــب وال غــرض معيَّ
ــرن  ــي الق ــور إال ف ــة الجمه ــى منفع ــا إل ــة مــن جمعه تتحــوَّل الغاي
ــر ســنأتي  ــي باريــس مــن هــذه المتاحــف عــدد كبي الماضــي. وف

علــى وصــف أهّمهــا وبيــان مــا شــاهدناه فيهــا مّمــا يهــّم القــّراء.
متاحف باريس

فــي باريــس نحــو أربعيــن متحفــًا يمكــن جمعهــا تحــت عــدة 
رؤوس حســب الغــرض منهــا، أو مــا تحويــه مــن اآلثــار أو التحــف. 
ــن المصنوعــات  ــواع التحــف م ــا كل أن ــة فيه ــا متاحــف عاّم منه
ــة  ــون الجميل ــة والفن ــار التاريخي ــن اآلث ــا وم ــالف فنونه ــى اخت عل
ــا  ــراد به ــة ي ــا متاحــف فني ــر. ومنه ــا متحــف اللوف ــا، أهّمه وغيره
تنشــيط الفنــون الجميلــة كالرســم والحفــر والتصويــر مثــل متحــف 
لوكســنبرج، ومتاحــف حربيــة لعــرض األســلحة ونحوهــا كالمتحف 
م ذكــره، ومتاحــف علميــة  العســكري فــي قصــر األنفاليــد وقــد تقــدَّ
والتشــريحية  الجيولوجيــة  المجاميــع  لعــرض  معــارض  هــي  أو 
والحيوانيــة والنباتيــة ونحوهــا، ومتاحــف دينيــة يــراد بهــا االحتفاظ 
ــة  ــة الكنائســية كمتحــف جيمــي، ومتاحــف تاريخي ــار الديني باآلث
مــت اإلشــارة إليهــا  وغيرهــا. غيــر المتاحــف الخصوصيــة التــي تقدَّ
بيــن اآلثــار ممــا ُينَســب إلــى أصحابــه مــن المشــاهير فــي منازلهــم 
ــا  ــف م ــدأ بوص ــا. ولنب ــت وغيرهم ــت كون ــو وأوغس ــزل هوغ كمن

شــاهدناه فــي أهــّم متاحــف باريــس.
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تارخيه
ــاؤه ومــا حــواه  هــو أفخــم متاحــف باريــس وأهّمهــا مــن حيــث بن
مــن التحــف. وإلنشــائه تاريــخ يطــول بنــا إيــراده، وإنمــا يقــال 
-باإلجمــال- إن اســمه مشــتّق مــن اســم غابــة كانــت هنــاك لصيــد 
ي  الذئــاب اســمها لوبــار، واســم الذهــب فــي لســانهم »لــوب« فُســّمِ
ــة  ــاء قلع ــك البن ــل ذل ــال إن أص ــر. ويق ــم لوف ــرا« ث ــكان »لوب الم
بناهــا فيليــب أوغســت فــي أوائــل القــرن الثالــث عشــر فــي جملــة 
ســور باريــس، ثــم اتَّخذهــا شــارل الخامــس مســتودعًا للذخائــر 
ــم  ــاء ل ــك البن ــن ذل ــوك. لك ــًا بالمل ــزاًل الئق ــا من ــه، وجعله ولكتب
ــنة 1546  ــوا األول س ــاه فرنس ــا بن ــي م ــا بق ــه شــيء، وإنم ــق من يب
واتَّصــل العمــل بعــده علــى عهــد هنــري الثانــي )1559-1547(
وَمــْن َخلَفــه، وفــي جملتهــم كاتريــن مديتشــي أرملــة هنــري المذكــور 
وأوالدهــا، وهنــري الرابــع وغيرهــم. ولــم يتــّم بنــاء هــذا القصــر إال 
فــي زمــن نابليــون األول فإنــه أمــر ســنة 1805 بترميمــه كلــه، وأتــّم 
ســاعًا ال يضاهيــه فيــه قصــر  ســع القصــر اّتِ ذلــك نابليــون الثالــث، فاتَّ
مــن قصــور العالــم، فــإن مســاحته التــي عليهــا البنــاء نحــو 198000 
ــكان. ويقســم  ــاف مســاحة قصــر الفاتي ــة أضع ــع، أي ثالث ــر مرب مت
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إلــى قســمين رئيســيين: اللوفــر القديــم، واللوفــر الحديــث، منــه جــزء 
تشــغله نظــارة الماليــة. وفــي ســاحة القصــر حدائــق نصبــوا التماثيــل 
فــي أركانهــا، فيبــدأ الزائــر يهتــّم بذخائــر اللوفــر قبــل دخولــه، فضــاًل 

عّمــا يشــاهده مــن فخامــة البنــاء وإتقــان صنعــه.
ــة  ــك القصــر فهــي مفرَّق ــا ذل ــي يتضّمنه ــر والتحــف الت ــا الذخائ أم
ــة  ــة األرضي ــي الطبق ــا. فف ــا ومواضيعه ــه حســب أنواعه ــي طبقات ف
ــار  ــه، ومــن جملتهــا اآلث ــة ونحوهــا ممــا يثقــل حمل ــار الرخامي اآلث
اآلســيوية والمصريــة ومنحوتــات األجيــال الوســطى وأوائــل النهضة 
ــارض  ــة مع ــوق األرضي ــى ف ــة األول ــي الطبق ــذا العصــر. وف ــى ه إل
الصــور الزيتيــة وســائر الفنــون الجميلــة مــن منحوتــات ومســبوكات 
ــة  ــي الطبق ــة. وف ــة: قديمــة وحديث ومــن ســائر المصنوعــات الثمين
ــة معــرض التصويــر أيضــًا ومعــرض البحريــة. وفــي األجنحــة  الثاني

وغيرهــا معروضــات أخــرى.
خــاذ قصــر اللوفــر متحفــًا فيرجــع إلــى القــرن الســادس  أمــا تاريــخ اّتِ
ــوك بوضــع بعــض  ــدأ المل ــة ب ن الحديث ــد نهضــة التمــدُّ عشــر، وبع
التحــف أو المصنوعــات الجميلــة وأكثرهــا مــن إيطاليــا، ولكنــه لــم 
يجتمــع فيــه مــا يســتحّق الذكــر إال فــي زمــن نابليــون األّول، وقــد 
جــاء جنــده بالغنائــم مــن إيطاليــا وغيرهــا وفيهــا الذخائــر الكثيــرة 
ــه  ــف في ــع التح ــت تجتم ــا زال ــف. وم ــك المتح ــى ذل ــت إل أضيف
ــف  ــم متاح ــن أعظ ــّد م ــه اآلن، وُيَع ــو علي ــا ه ــى م ــار إل ــى ص حت
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ــو أراد اإلنســان أن يطــوف غرفــه ماشــيًا  ــَعِته- ل العالــم، وهــو -ِلِس
ــَدْرس مــا فيــه أو  القتضــى لذلــك ســاعتين علــى األقــّل، فكيــف ِل

وصفــه؟ لذلــك فإننــا ســنقتصر علــى مــا يهــّم القــّراء منــه.

املنحوتات
ــن  ــة م ــة األرضي ــي الطبق ــة ف ــات القديم ــي متحــف الرخامي فف
البنــاء 3000 قطعــة مفرَّقــة فــي قاعــات عديــدة نذكــر منهــا 
آثــار  وفيهــا  اإلفريقيــة،  اآلثــار  قاعــة  الخصــوص-  -علــى 
شــمالي أفريقيــا: مصــر وقرطاجــة وتونــس والجزائــر، وقاعــة 
اآلثــار الرومانيــة واليونانيــة علــى اختــالف األعصــر والمواضيــع 
ــل.  ــا تدهــش المتأّم ــع صناعته ــل األشــخاص والوقائ مــن تماثي
منهــا تمثــال شــاّب جالــس وهــو عــاٍر ينــزع شــوكة مــن أخمــص 
ــل  قدميــه، مالمحــه واضحــة لدرجــة غريبــة، ومنحوتــات تمّثِ
عــادات الرومــان واليونــان، مــن جملتهــا رجــل عــاد مــن الصيــد 
فنــزع رداءه، وَعلَّقــه علــى غصــن شــجرة، وعلَّــق صيــده بجانبــه، 
وأخــذ يالعــب كالبــه بأرنــب يوهمهــا أنــه يدفعــه إليهــا ثــم 
يرجعــه، وتمثــال آخــر لرجــل أخــذ يلبــس نعالــه وهــو يشــّد 
ســيورها، غيــر عــادات الرقــص والموســيقى وتماثيــل العظمــاء، 
فينــوس  تمثــال  بينهــا  الميثولوجيــة،  أو  الدينيــة  الرمــوز  أو 
ــه الشــعراء  ل ب ــزَّ ــر، وقــد تغ ــل اللوف ــه أتقــن تماثي ــو، ويعّدون ميل

تابع
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ــص  ــم نق ــه رغ ــان صنع ــوا بإتق ــم، وأعجب ــذ القدي ــاب من والكّت
ذراعيــه، وهــو تمثــال الزهــرة حملــوه مــن ميلــوس. وفــي بعــض 
ــر، ورأس  ــال نصفــي إلســكندر المكدونــي الكبي القاعــات تمث
ــن  ــز ع ــوس، ورم ــا، وباخ ــون، وديان ــال أبول ــروس، وتمث هومي

ــع. ــع الصن ــر بدي التيب

املنحوتات الشرقية
وقســم اآلثــار اآلســيوية منهــا قاعة آلشــور، فيهــا الثوران اآلشــوريان 
ــاكل كمــا ينّصــب  ــان الهي ــه اآلشــوريون ببيب ب الضخمــان ممــا ينّصِ
ــور اآلشــوري رأســه رأس إنســان رمــز  ــا الهــول. والث المصريــون أب
عــن العقــل، ولــه قوائــم الثــور وأجنحــة النســر داللــة علــى القــوة. 
ــمارية  ــة المس ــا الكتاب ــد اآلشــورية عليه ــن القرامي ــر م ــاك كثي وهن

باللغــة اآلشــورية.
ومــن جملــة تلــك اآلثــار أنقــاض بالد الســوس، وفــي جملتها مســّلة 
حمورابــي الشــهيرة، وعليهــا شــريعته منقوشــة بالحرف المســماري. 
وقــد ذكرنــا ترجمتهــا فــي الســنة 13 مــن »الهــالل«، وهــي أقــدم 
نــة »نحــو ســنة 2250ق.م.« ومســّلة  مــا وصلنــا مــن الشــرائع المدوَّ
ــك  ــا صــور ذل كاد ســنة »3750ق.م.«، وعليه ــك أ ــرام ســين مل ت
الملــك يطــارد أعــداءه. والملــك منيشتوســو ومســّلته »نحــو 4000 

ق.م«.. وغيــر ذلــك.
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ــن الرخــام  ــة م ــس فينيقي ــّدة نواوي ــة ع ــار الفينيقي ــة اآلث ــي قاع وف

األســود واألبيــض تشــبه النواويــس المصريــة، بينهــا نــاووس أشــمو 

ناصــر ملــك صيــدا، عليــه كتابــة فينيقيــة هــي أطــول مــا وجــدوه مــن 

ــة القبرســية فيهــا  الكتابــة علــى النواويــس، وقاعــة لآلثــار الفينيقي

شــيء مــن المصنوعــات القديمــة كالتماثيــل واألعمــدة واألقــداح، 

-علــى  فيهــا  انتباهنــا،  اســتلفتت  اإلســرائيلية  اآلثــار  وقاعــة 

ــل  ــرن التاســع قب ــك مــواب فــي الق الخصــوص- مســّلة ميشــا، مل

ــع  ــك م ــة تصــف حــروب هــذا المل ــة موابي ــا كتاب ــالد، وعليه المي

اليهــود، وهــي أقــدم اآلثــار الكتابيــة األبجديــة التــي وقفــوا عليهــا 

ــار  ــن اآلث ــا م ــا فيه ــّد م ــة، ويع ــار المصري ــة اآلث ــى اآلن. وقاع حت

المصريــة مــن أهــّم مــا فــي المتاحــف األوروبيــة مــن نوعهــا. فــي 

ــاه  ــم الحجــم يســتلفت االنتب ــو الهــول« العظي ــال »أب ــا تمث جملته

عنــد مدخــل القاعــة، وهنــاك ضريــح تاهــو مــن صنــع العائلــة 

الخامســة والعشــرين المصريــة وهــو أتقــن مــا ُصِنــع فــي ذلــك 

العصــر، وتمثــال ســيتي الثانــي وســبك حوتــب، وتمثــال »نســخة« 

ــال  ــدرة، وتمث ــي دن ــا ف ــي وجدوه ــة الت ــراج المصري ــة األب لمنطق

رعمســيس الثانــي، وقاعــة خاّصــة لمستكشــفات ماريــت باشــا فــي 

ــس. ــال العجــل أبي الســرابيوم بمصــر، وتمث

ومتحــف القــرون الوســطى وبــدء النهضــة األخيــرة، فيــه مــن 
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كثرهــا  ــل، أ التماثيــل والمنحوتــات المتقنــة مــا يدهــش المتأّمِ
تماثيــل نصرانيــة: منهــا قاعــة ميشــال آنــج النّحــات اإليطالــي 
الشــهير، بينهــا تمثــال رخامــي ألميريــن مغلوليــن يقــال لهمــا 
»العبــدان« صنعهمــا ميشــال آنــج فــي أوائــل القــرن الســادس 
عشــر ليضعهــا علــى ضريــح البابــا جــول الثانــي فــي روميــة يريــد أن 
ــل بهمــا الفضيلــة مقيَّــدة، وتمثــال شــارل الخامــس ملــك فرنســا  يمّثِ
ــي ســنة 1380« وتمثــال امرأتــه جانــدي بوربــون، وغيــر  »توّفِ
ذلــك مــن التماثيــل المتقنــة، وهنــاك قاعــات عديــدة للمنحوتــات 

ــا. ــن وصفه ــاًل ع ــا فض ــن ذكره ــام ع ــق المق ــة يضي الحديث

معارض الصور
وفــي الطبقــة األولــى مــن اللوفــر معــارض الصــور الزيتيــة، وغيرهــا 
ممــا يســتحيل اإلفاضــة فيــه، وال يقــدر الكاتــب علــى وصــف مــا 
فــي صــوره مــن دّقــة الصنــع مــا لــم ينقل الصــور نفســها، وهــي تزيد 
علــى 3000 صــورة يختلــف حجمهــا مــن بضعــة أمتــار طــواًل إلــى 
أقــّل مــن متــر. وكّلهــا لمشــاهير المصّوريــن علــى اختــالف األعصــر 
ــى معــرض مــن نوعــه  ــّد هــذا المعــرض أغن ــالد واألمــم. ويع والب
ــا صــوَّره  ــة مــن أتقــن م ــه طائف ــا، وفي ــم وأهّمه فــي متاحــف العال
ومجموعــة  وغيرهــم.  والفرنســاويون  والهولنديــون  اإليطاليــون 
مدهشــة مــن الصــور الزيتيــة علــى القمــاش. ولصــور رفائيــل 
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جــه فــي إتقــان هــذه الصناعــة،  بــة حســب تدرُّ مجموعــة حســنة مرتَّ
وفــي جملتهــا صــورة القّديــس جورجيــوس يقتــل التنيــن، وصــورة 

ــل، وغيرهمــا. المــالك ميخائي
ريــن اإلســبانيين شــيء كثيــر، نقلــت مــن إشــبيلية  ومــن صــور المصّوِ
ومدريــد، فيهــا صــورة الطفــل مرغريــت رســم فيالســكس. وهنــاك 
صــور مــن أحســن مــا صنعــه اإلســبانيون والهولنديــون، وال ســّيما 
ــران، وفرنســال، ومــن المعروضــات  ــك الشــهير، ورامب جــان فاندي
األلمانيــة لهولبيــن وغيــره. ولإلنكليــز فــي هــذا المعــرض 35 
صــورة، بعضهــا لويلــس، وكونســتابل، وبوننتــن، ورينولــد وغيرهــم، 

وغيــر ذلــك ممــا يعجــز القلــم عــن وصفــه.
 ونعتــرف بعجزنــا عــن وصــف مــا ألــمَّ بنــا مــن الدهشــة عنــد وقوفنا 
أمــام هــذه المصنوعــات البديعــة، ولــم يدهشــنا إتقانهــا أقــّل ممــا 
ــرًا  ــا 375 مت ــا طوله ــدة منه ــة الواح ــإن القاع ــا. ف ــتنا كثرته أدهش
ــدار واألشــكال،  ــة األق ــة المتفاوت ــاة بالصــور الزيتي ــا مغّط جدرانه
ــة هــذه الصــور  متزاحمــة صفوفــًا بعضهــا فــوق بعــض. وفــي جمل
صــورة جوكونــدا الشــهيرة التــي ُســِرقت باألمــس، وشــاع أمرهــا.

ــل المشــاهير مــن الرجــال  وباإلجمــال فــإن تلــك الصــور بعضهــا يمّثِ
ــل العــادات كمجلــس طــرب  أو النســاء، والبعــض اآلخــر يمّثِ
ــاة  ــر، وفت ــابع عشــر، ووالدة أمي ــرن الس ــي الق ــرى ف ــن أهــل الق بي
ــع اللحــوم، أو الحــوادث  ــم دفــن، وبي ــدة مــن المدرســة، ومأت عائ
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موســى  وضــرب  شــرويل،  ومــوت  ســنيك،  كمــوت  التاريخيــة 
ــل  الصخــرة بعصــاه، والعــذارى الثــالث، وصلــب المســيح، وتمثي
ــر الثلــج  ــة كتأثي الفــردوس، ومحاكمــة دانيــال، أو المناظــر الطبيعي
فــي الطبيعــة، ومقاتلــة الذئــاب، وأســد هاجــم علــى جــواد، وصــورة 
وأدونيــس.  وفينــوس،  هركيــل،  مثــل  الميثولوجيــا  أو  الفجــر، 
ــا.  ــة كّله ــدران الغرف ــي ج ــار تغّط ــدة أمت ــا ع ــورة طوله ــا ص ومنه
ــه،  ــول، وماتي ــار، ورين ــن، وفراغون ــن: روي ري ــماء المصّوِ ــن أس وم
وريغــو، وروبســتي ودلتنيثورتــو، وجوردانــو، وشــمباني، وســنيدر، 
والجليــار، وفــان لــو، وفانديــك، ورفائيــل، وواتــو، وكوربــت، 

ــرون. ــم كثي ــر.. وغيره وماي
ــل العــادات الشــرقية فــي هــذا المعــرض قليلــة:  والرســوم التــي تمّثِ
ــل اســتقبال ســفير بندقــي جــاء القاهــرة بمالبســه  منهــا صــورة تمّثِ
الرســمية فــي القــرن الســادس عشــر، رســمها بلينــي، طولهــا ثالثــة 

أمتــار بمتريــن.
وهنــاك قاعــات عديــدة كل منهــا تختــّص بمصــّور شــهير جمعــت 
مصّوراتــه معــًا، وتســّمى القاعــة باســمه مثــل قاعــة فانديــك، وقاعــة 
روبنســن، وقاعــة فرانــس هــال، وغيرهــم. وغيــر القاعات المنســوبة 
إلــى البــالد كقاعــة اإليطالييــن، وقاعــة الهولنديين، والفرنســاويين. 
ــن بالتصويــر لفائدة  والمــراد بهــا بيــان مــا تمتــاز به كل أّمــة من التفنُّ
طــّلاب هــذه الصناعــة مــن التالميــذ أو الغــواة، وللفــن الفرنســاوي 



86

فرنسا

عــّدة قاعــات حســب األعصــر، كل قــرن علــى حــدة، إلــى القــرن 
التاســع عشــر.

معارض املصوغات واملجوهرات
وفــي هــذه الطبقــة مــن اللوفــر قاعــة كبيــرة يســّمونها قاعــة أبولــون، 
هــي أجمــل قاعــات المتحــف مــن حيــث بناؤهــا وزخرفهــا. وقــد 
ــع  ــاث مــن زمــن لويــس الراب ــا أجمــل األث ــوا حــول جدرانه وضع
عشــر، وأقامــوا فــي وســطها مواقــف أو خزائــن »فترينــات« وضعوا 
فيهــا مــن المجوهــرات والمصوغــات أثمــن مــا فــي أوروبــا، منهــا 
ــع القــرن الســادس عشــر، وإبريــق  إبريــق مــن اليشــب األســمر ُصِن
ــال،  ــة الجم ــي غاي ــاء ف ــه مين ــن اليشــب الشــرقي علي ــة م أو مزهري
وإبريــق مــن اليشــب. وفــي فترينــة أخــرى مجمــوع مصوغــات 
ــة،  مــن عصــر النهضــة اإليطاليــة، وجواهــر مصوغــة فــي شــكل قّب
وكــؤوس مــن الجماشــب عليهــا مينــاء أو بــال مينــاء، ومصوغــات 
ــا  ــن العصــر القوطــي، بينه ــا، وأدوات م ــع فرنســا وإيطالي ــن صن م
ــع  ــاء ُصْن ــة بالمين ــب منزل ــن الذه ــاق م ــور وأطب ــن البّل ــؤوس م ك
ــرن  ــي الق ــا ف ــع ألماني ــارلمان ُصْن ــا ذراع ش ــة فيه ــة، وعلب البندقي
الثانــي عشــر، وكأس للقّديــس لويــس، عربــي الشــكل عليــه نقــوش 
ــر ذلــك مــن  ــة، ويعــرف بــكأس عمــاد القّديــس لويــس، وغي ديني
ــا  ــي منه ــا، نكتف ــا ذكره ــية يطــول بن األدوات المقّدســة والكنائس
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ــة  ــا ألماس ــا منه ــتلَفَت نظرن ــا اس ــة. وأول م ــرات الملوكي بالمجوه
تســّمى »ريجــان« هــي أجمــل ألماســة معروفــة، وزنهــا 136 
ر قيمتهــا  قيراطــًا، ابتاعهــا فيليــب أورليــان ســنة 1717، وتقــدَّ
اليــوم بخمســة عشــر مليــون فرنــك. وبجانبهــا ألماســة تســّمى 
مازاريــن، لونهــا هورتنســي، بينهمــا ياقوتــة كبيــرة اســمها »كــوت 
دي بريطانــي« وإلــى اليســار عقــد مــن اللؤلــؤ أمامــه ســيف شــارل 
ــع بالجواهــر الثمينــة، علــى غمــده الحــرف األول مــن  العاشــر مرصَّ
ــه  ــر علي ــس عش ــس الخام ــاج لوي ــال لت ــاك مث ــون. وهن ــم نابلي اس
ــنة 1804  ــع س ــون ُصِن ــاج نابلي ــه ت ــه. وبجانب ــن مجوهرات ــة م أمثل
ــوح تاريخــي  ــاج شــارلمان، أحجــاره قديمــة، وبينهمــا ل ــدًا لت تقلي
ــاعة  ــه س ــا، وأمام ــع ألماني ــنة 1779 ُصْن ــن س ــح تيش ــرى صل لذك
أميــر الجزائــر ُاِخــذت منــه ســنة 1830، وبــروش لكاتريــن دي 
ــك عشــرات مــن القطــع  ــى ذل ــْس عل مديتشــي مــن األلمــاس. وِق
عــة بأنــواع الحجــارة  الثمينــة المصوغــة بالذهــب أو الفضــة والمرصَّ
ــع فرنســا أو إســبانيا أو غيرهمــا  ــم وحديــث ُصْن الكريمــة مــن قدي
مــن القــرن الحــادي عشــر فمــا بعــده، بينهــا أوســمة ومداليونــات 

ــة األشــكال. مختلف
وبجانبهــا قاعــة اســمها قاعــة المصوغــات، فيهــا المصوغــات 
القديمــة قبــل النهضــة األخيــرة »أنتيــكا«، بينهــا خــوذة غاليــة مــن 
الحديــد الموّشــى بالمينــاء مــن زمــن الرومــان، وعقــد أتروســكي، 
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وفّضيــات وجــدت فــي بوســكوريال قــرب بمبــاي، هــي 24 قطعــة 
ــع  مــن الصناعــة اليونانيــة اإلســكندرية، بعضهــا ال يــزال كأنــه ُصِن
باألمــس، وعــدد كبيــر مــن الخواتــم اليونانيــة والرومانيــة واألقــراط 
ــك.  ــر ذل ــر، وغي ــي أزمي ــا ف ــة وجدوه ــع مصوغ ــكية وقط األتروس
وفــي قاعــة أخــرى صــورة زيتيــة كبيــرة تمّثــل بونابــرت فــي زيارتــه 

المطعونيــن فــي يافــا »ســوريا«.
وهنــاك قاعــة خاّصــة بمصنوعــات قديمــة مــن البرونــز وجدوهــا فــي 
أنقــاض اليونــان وغيرهــا مــن األمم األوروبيــة القديمــة، وقاعات كل 
منهــا خاّصــة بملــك مــن ملــوك فرنســا فيهــا رياشــه وأدواتــه: إحداهــا 
للويــس الرابــع عشــر، وأخــرى للخامس عشــر، فالســادس عشــر، وكل 
منهــا تحــوي مــا يســتغرق وصفــه عــّدة صفحــات. ومعــرض للرســوم 
ــر  ــة، وآخ ع ــروب متنّوِ ــة وض ــدار مختلف ــن أق ــم م ــه 50000 رس في
ــيلد  ــا روتش ــة لتحــف أهداه ــال الوســطى، وقاع لمصنوعــات األجي

لّلوفــر، قيمتهــا بعشــرين مليــون فرنــك، وُتعــَرف باســمه.

مصنوعات شرقية
ــي  ــق ف ــع دمش ــع ُصْن ــا قط ــرقي فيه ــاني الش ــة بالقيش ــة خاّص وقاع
القــرن الســادس عشــر، وأخــرى مــن القاهــرة، وعلبــة عليهــا نقــش 
باللغــة العربيــة ُيقــَرأ »المغيــرة« يظــّن أنــه ابــن عبــد الرحمــن 
ــح للمســاجد،  ــة نحــو ســنة 967م، ومصابي الناصــر صاحــب قرطب
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ــب  ــي ســلطان حل ــر يوســف األيوب ــي المظف ــه اســم أب وكأس علي
1236–1260م. ســنة 

ومعــرض التحــف اآلســيوية منهــا قاعــة الســوس، وبــالد الكلــدان، 
وبابــل وفينيقيــة، أهــّم مــا فيهــا مســّلة فينيقيــة لإللــه ســلمان، 
وأخــرى آراميــة ُتعــَرف بمســّلة تيمــاء ببــالد العــرب. وأمثلــة كثيــرة 
مــن زجــاج فينيقــي ومصوغــات فارســية قديمــة وعقــود مــن 
الذهــب وقطــع نقــود وجــدت فــي ضريــح مــن البرونــز مــن القــرن 
الرابــع قبــل الميــالد، ونقــود بيزانتيــة ومصوغــات ســلوقية وتماثيــل 
آشــورية مــن عصــر ســرجون األول بينها خريطــة مجّســمة لنوموليس 
لــت فيهــا األوديــة والجبــال.  فــي بــالد الســوس »ســوزيانا« ُمّثِ
وقاعــة أخــرى للتحــف الفارســية القديمــة، وفيهــا قطــع بنائيــة مــن 
زمــن أرتاكزرســيس. ومعــارض ألدوات الحــداد والمآتــم المصريــة 
ولآللهــة المصريــة يــراد بهــا الميثولوجيــا المصريــة، ومعــارض 
ــالد  ــم، وال ســّيما ب ن القدي ــدُّ ــك التم ــي ممال ــة ف للصناعــة القديم

ــان. اليون
ــى  ــرق األقص ــات الش ــاص بمعروض ــاح خ ــر جن ــر اللوف ــي قص وف
مّمــا وهبــه الفضــالء لخدمــة الجمهــور، وكّل قاعــة باســم مهديهــا، 
بعضــه للصيــن أو اليابــان أو فــارس، وال ســّيما الســوس »ســوزيانا« 

مّمــا يطــول بنــا شــرحه. 
وشــاهدنا عنــد مدخــل اللوفــر قاعــة فيهــا قطــع مــن جــدران 
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ــي  ــان ســنة 1863 ف ــا رين ــر عليه ــاء عث ــة مصــوَّرة بالفسيفس فينيقي
كنيســة القديــس خريســتفورس قــرب صــور »ســوريا« عليهــا رســوم 
حيوانــات مــن أرانــب وطيــور، وُاســود، وبقــر وأســماك. منهــا 
ــرًا، ومثلهــا ســبع قطــع تختلــف  قطعــة علــى األرض طولهــا 12 مت
حجمــًا ورســمًا، وضريــح مــن رخــام لكاهــن قرطاجــي، وقطــع 

ــا. ــة وغيره ــن قرطاجن ــت م ــوش ُحِمل ــا نق عليه
ــطة، أو  ــة األبس ــة المدهش ــات الجميل ــن المصنوع ــر م ــي اللوف وف
ــل الجــدران مــن  الســتائر »غوبليــن« المنســوجة بالصــور، تجّلِ
ــل صــورًا  القــرن الخامــس عشــر فمــا بعــده، وهــي ثمينــة وتمّثِ

تاريخيــة.

املكتبة األهلّية
ــم. وال نريــد  ــة الفرنســاوية مــن أهــّم مكاتــب العال ــة األهلّي المكتب
ــااًل  ــا إجم ــارة إليه ــا اإلش ــا أردن ــا، وإنم ــا هن ــي وصفه ــة ف اإلفاض
لذكــر مــا شــاهدناه فــي معــرض األوســمة بجانبهــا. بنــاء المكتبــة 
ــي توســعته ليشــغل نحــو  ــًا ف ــل جاري ــزال العم ــم، ال ي ــم فخي عظي
16500 متــر مرّبــع. ويقــال فــي تاريــخ خــزن الكتــب فيهــا إن 
الكرولنجييــن كانــوا يعتنــون بجمــع الكتــب الخّطيــة، وكان للويــس 
ــك شــارل  ــة، وكذل ــة خصوصي ــى ســنة 1370 مكتب التاســع المتوّف
ســًا  الخامــس، ولويــس الثانــي عشــر. لكــن هــذا األخيــر ُيَعــّد مؤّسِ
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للمكتبــة التــي نحــن فــي صددهــا فــي أوائــل القرن الســادس عشــر، 
واشــتغل خلفــاؤه فــي توســيعها وحشــد الكتــب وغيــر الكتــب فيها، 
حتــى صــارت إلــى مــا هــي عليــه اآلن. وهــي أربعــة أقســام كبــرى: 

1- المطبوعات والخرائط.
2- الُمَسوَّدات الخّطية.

3- الرسوم.
4- األوسمة والتحف القديمة. 

وفيهــا قاعــة للمطالعــة واســعة جــّدًا. ففــي قســم الرســوم نحــو 
2500000 قطعــة محفوظــة فــي نحــو 14500 مجلَّــد و4000 

خريطــة. وفــي قســم الُمَســوَّدات الخّطيــة 102000 كتــاب.
وعلــى بعــض الُمَســوَّدات العربيــة فــي هــذه المكتبــة صــور مرســومة 
ــل  ــة تمّثِ ــوَّدة قديم ــى ُمَس ــورة عل ــا ص ــطى، منه ــرون الوس ــن الق م
ــة.  ــار اليوناني ــتخدمون الن ــى أفراســهم يس ــرب عل ــن الع ــانًا م فرس
وفــي المكتبــة معــرض للمخطوطــات والمطبوعــات النــادرة بينهــا 
خطــوط العلمــاء المشــاهير وتواقيعهــم بأيديهــم منهــم رابلــي، 

ــون، وراســين، وروســو. وفيل

معرض األومسة
ــن الخــارج.  ــاب خــاّص م ــه ب ــة، ول ــة المكتب ــة بناي ــن جمل ــو م ه
ــد  ــين يزي ــمة والنياش ــروب األوس ــن ض ــه م ــا في ــك لم ي كذل ــّمِ ُس
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عددهــا علــى 150000 قطعــة، ولكــن فيــه تحفــًا كثيــرة هاّمــة 
ــي  ــا ف ــروا عليه ــي عث ــروج الت ــة الب ــا منطق ــري، منه ــا مص بعضه
ــن  ــا خزائ ــي، ومنه ــر الرومان ــى العص ــا إل ــع تاريخه ــدرة، ويرج دن
ــن  ــه م ــا علي ــيبيون بم ــرس ش ــل ت ــة مث ــة تاريخي ــف ثمين ــا تح فيه

النقــوش الميثولوجيــة.

أثران عربّيان
ــوق  ــان يت ــران عربّي ــّراء أث ــّم الق ــا يه ــاك مم ــا شــهدناه هن ــم م وأه
كل عربــي إلــى رؤيتهمــا:األول ســيف أبــي عبــد اللــه محمــد بــن 
ــوك العــرب فــي األندلــس الــذي  ــي صاحــب غرناطــة آخــر مل عل
ــالد »ســنة  ــه اإلســبان فــي أواخــر القــرن الخامــس عشــر للمي غلب
897هـــ«، موضــوع فــي خزانــة مــع تحــف أخــرى، فوقفنــا عنــده 
برهــة وراجعنــا تاريــخ صاحبــه وكيــف انقضــت دولــة العــرب مــن 
أوروبــا بانقضائــه، والثانــي هدّيــة هــارون الرشــيد لشــارلمان ملــك 
فرنســا؛ مــن المشــهور علــى أقــالم الكتــاب -نقــاًل عــن كتبــة 
اإلفرنــج- أن الرشــيد أهــدى شــارلمان المذكــور ســاعة دّقاقــة هــي 
أقــدم ســاعة فــي أوروبــا مــع هدايــا أخــرى، ولــم نجــد ذكــرًا لهــذه 
ــا  ــر عليه ــع أن نعث ــا نتوّق ــاء، وكن ــرب القدم ــب الع ــي كت ــة ف الهدّي
فــي متاحــف أوروبــا، وقــد بحثنــا بحثــًا دقيقــًا فــي المتاحــف التــي 
ــرا،  ــرا وسويس ــا وإنكلت ــي فرنس ــف الماضــي ف ــا الصي ــا إليه دن تردَّ
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فلــم نقــف لهــذه الســاعة علــى أثــر، وال نــدري إذا كانــت موجــودة 
فــي بعــض المتاحــف األخــرى، لكننــا عثرنــا فــي متحــف األوســمة 
ــل  الــذي نحــن فــي صــدده علــى حجــر شــطرنج كبيــر الحجــم يمّثِ
فيــاًل عليــه راكــب، وقــد َعرَّفــوه بأنــه بقيــة قطعــة شــطرنج أهداهــا 

هــارون الرشــيد إلــى شــارلمان.

متحف لوكسنربج
ــور  ــم قص ــن أفخ ــر م ــنبرج، والقص ــر لوكس ــي قص ــف ف ــو متح ه
باريــس، ُبِنــي بأمــر مــاري مديتشــي أرملــة هنــري الرابــع فــي أوائــل 
القــرن الســابع عشــر، واجهتــه الرئيســية طولهــا 90 متــرًا، وقــد 
ــه  ــون األول، وجعل ــم مــرارًا، وخصوصــًا ســنة 1804 بأمــر نابلي ُرّمِ
مقــّرًا لمجلــس الشــيوخ، وجعلــه غيــره لغيرهــم، لكــن نابليــون 
الثالــث أعــاده إليهــم. وأقــام فــي هــذا القصــر كثيــرون مــن األمــراء 
ــة، كمــا  ــه لعــرض التحــف الفني ــص جانــب من ــرات، وُخّصِ واألمي
عرضــت تحــف اللوفــر، لكــن بعــض الزائريــن يــزورون القصــر 
لحضــور جلســات المجلــس بــإذن خــاّص. وفــي قاعــة االجتمــاع 

300 كرســي للشــيوخ، و800 للحضــور.
وإّنمــا يهّمنــا مــن هــذا المتحــف مــا حــواه مــن المصنوعــات الفّنيــة 
حفــرًا أو نحتــًا أو تصويــرًا. وتقســم تحفــه إلــى التماثيــل والصــور، 
ــيج  ــّورة بالنس ــتار المص ــّجاد أو األس ــن الس ــنة م ــة حس ــه طائف وفي



94

فرنسا

ممــا يدهــش الناظــر. ومــن العبــث أن نحــاول وصــف مــا هنالــك 
ــا  ــض م ــى بع ــارة إل ــي باإلش ــا نكتف ــا، وإنم م بيانه ــدَّ ألســباب تق

يهــّم القــّراء مــن معرفــة وجــوده.
ــة كتمثيــل  ــل بعــض الحــوادث التاريخي فمــن المنحوتــات مــا يمّثِ
ــع أن يكــون  ــا ُيَتوّق ــن كم ــات إيزلي ــع النّح هاجــر وإســماعيل، صن
ــل،  ــه هابي ــل ألخي ــل قابي ــا، وقت ــوراة لهم ــا مــن وصــف الت حالهم
ــال داود  ــا تمث ــم: منه ــان وغيره ــان والروم ــاء اليون ــل عظم وتماثي
ــال  ــا تمث ــتوقف خاطرن ــد اس ــيف. وق ــده س ــي ي ــًا وف ــي عاري النب
ــل الفضائــل  ز علــى المنســج. ومنهــا طائفــة تمّثِ ــة تطــّرِ امــرأة عربي
أو األخــالق أو العواطــف كالحّرّيــة والفــرح والتقــوى والحنــو 
ــل  والحــزن والتأّلــم والخــوف والســذاجة والمكــر والخبــث، أو تمّثِ
ــه، وزنجــي  ــه بجانب ــي وصاحب ــرس عرب ــا: ف ــادات منه ــض الع بع
ــا العمامــة فمــن  ــه عمامــة وشــملة، وجهــه أســود، أم ســوداني علي

ــه قمــاش منســوج. ــون، يوهــم الناظــر أن ــّرق الل الرخــام المع
النّحاتيــن  مــن  نخبــة  وفيهــم  اســم صانعــه  تمثــال  كل  وعلــى 
المعاصريــن منهــم موليــن، وديبــوا، ومارســيه، وكورديــه، وإيزليــن، 
ــو،  ــش، وبداس ــه، وبوي ــش، وإدراك، والكورني ــن، ودالبالن ورودي

ــم. ــو.. وغيره وهان
أمــا الصــور فإنهــا تشــغل عــّدة قاعــات، جدرانهــا مكســّوة بالصــور 
علــى اختــالف أقدارهــا، ممــا يزيــد طولــه علــى ســتة أمتــار إلــى أقــّل 
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ــر. ومــن الصــور الكبــرى صــورة فــي صــدر القاعــة  مــن نصــف مت
ــل قاييــن مهاجــرًا مــع أهلــه، وقــد قوَّضــوا خيامهــم  األولــى تمّثِ
وســاقوا أنعامهــم بألوانهــا وأشــكالها، وصــورة واقعــة تاريخيــة فــي 
مراكــش فــاز فيهــا الســلطان، وســاق األعــداء إليــه أمواتــًا وأحيــاء، 
ــه، وصــورة أليعــازر قائمــًا مــن المــوت..  ــوب يتضــّرع لل وصــور أّي
وغيــر ذلــك مــا ُيَعــّد بالمئــات، وكل صــورة يقتضــي لوصفهــا عــّدة 
ريــن مــن معظــم األمــم، وفــي  صفحــات، وكّلهــا ألشــهر المصّوِ
جملتهــم ليفــي، وبوغــورو، وويرتــس، وديلونــي، وكورمــون صاحــب 
صــورة قابيــل وهابيــل، وجرفكــس، وريبــو، وبونــا صاحــب صــورة 
داود. وبازيــاس، ورولنســن، وكونســتان صاحــب صــورة موقعــة 

ــروم.. وغيرهــم. ــر، وجي مراكــش. وهيب
أمــا الســجاجيد أو الســتائر المعروفــة عندهــم باســم غوبليــن فإنهــا 
كثرهــا مبســوط علــى جــدران قاعــات المنحوتــات يزيــد  عديــدة، أ
عددهــا علــى بضــع عشــرة أســتار، قــد رســموا عليهــا بالنســيج صــورًا 
ــع  ــس الراب ــا صــورة لوي ــي جملته ــس سياســية، ف ــة أو مجال تاريخي
ــرة. عشــر فــي مجلســه، ونحــو ذلــك. وهــي مــن صنــع القــرون المتأّخِ

متحف كليين
ــال  ــي األجي ــي ف ــور، ُبِن ــه بالقص ــار من ــبه باألدي ــر أش ــي قص ــو ف ه
األولــى للنصرانيــة، يرجــع فــي أصــل بنائــه إلــى أواخــر القــرن الثالــث 
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للميــالد، ولــم يبــَق مــن هــذا البنــاء إال غــرف الحّمــام، ثــم صــار فــي 
القــرن الرابــع عشــر تابعــًا لديــر كلينــي، فبنــى الرهبــان علــى أنقاضــه 
مســكناً لهــم علــى الطــراز القوطــي. َتــمَّ بنــاؤه ســنة 1490 علــى يــد 
الرئيــس جــاك دامبــواز، وقــد حافــظ علــى شــكله، وســكنته مــاري 
ملكــة إنكلتــرا ثالثــة أزواج لويــس الثانــي عشــر، وهــي التــي تســّمى 
ــح  ــورة الفرنســية أصب الملكــة البيضــاء.. وغيرهــا. ولمــا حدثــت الث
البنــاء ملــك األّمــة، وفــي ســنة 1833 جعلــه العالــم األثــري إســكندر 
األجيــال  مصنوعــات  مــن  وأكثرهــا  لتحفــه،  مســتودعاً  ســومرار 

الوســطى وأوائــل النهضــة، ثــم صــار بعــد موتــه للحكومــة.
ــن  ــة م ــات القديم ــل المصنوع ــن أجم ــا م ــار إليه ــف المش والتح
كل نــوع يزيــد عددهــا علــى 11000 قطعــة، فيهــا كثيــر مــن 
ــن  ــروب م ــا ض ــة، بينه ــوجات الدقيق ــية والمنس األدوات الكنائس
التطريــز والتخريــم، بعضــه يشــبه -كثيــرًا- مــا يســتحدثه أصحــاب 
ــتنبطوا  ــل أن يس ــؤالء قب ــّل ه ــس. ولع ــي باري ــدة ف ــاء الجدي األزي
زّيــًا جديــدًا مــن المنســوجات أو المطــّرزات يّطلعــون علــى مــا فــي 
ــن  ــة، ويســتخرجون م ــاء القديم ــن األزي ــه م ــذا المتحــف وأمثال ه

ــدًا.  ــًا جدي ــا زّي مجموعه
ــورة  ــا ص ــن« عليه ــتارة »غوبلي ــف س ــن المتح ــاهدناه م ــا ش ومم
ــل،  أصلهــا لرفائيــل. وفيــه قاعــة للقيشــاني وأشــباهه، تدهــش المتأّمِ
كثــر مــا فيهــا مــن فرنســا وإســبانيا وإيطاليــا، وفيهــا خزائــن مملــوءة  أ
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بمصنوعــات البندقيــة مــن الزجــاج واألطبــاق، عليهــا رســوم بديعة، 
رأينــا علــى بعضهــا صــورة شمشــون ودليلــة. وعلــى طبــق آخــر رســم 
يونــون وإيزيــس، وعلــى غيــره والدة باخــوس، وقيشــاني إســباني 
عربــي مــن القــرن الرابــع عشــر فمــا بعــده، وغيــره، ُصْنــع رودوس.

وقاعــة األدوات اليهوديــة فيهــا المفروشــات والمســّودات والنقــود 
والمصوغــات، وطائفــة حســنة من المصنوعات العاجيــة والبرونزية. 
ــروا عليهــا  ــا مــن المصوغــات تســعة تيجــان مــن الذهــب عث ورأين
ــع  كبرهــا مرصَّ بيــن ســنة 1858 و1860 قــرب طليطلــة بإســبانيا، أ
ــة  ب ــة مرتَّ ــن الحجــارة الكريم ــا م ــر الشــرقي وغيرهم ــؤ والزفي باللؤل
بشــكل حــروف إفرنجيــة ترمــز عــن اســم ركســيفونتس مــن ملــوك 
الوســيقوط »مــن ســنة 649 إلــى ســنة 672«، ورقعــة شــطرنج 
حجارتهــا مــن البّلــوط المعدنــي ُصْنــع ألمانيــا فــي القــرن الخامــس 
عشــر. وهنــاك طائفــة مــن أنــواع اإلســطرالب والبوصلة والســاعات 

مــن القرنيــن الســادس عشــر والســابع عشــر.

متحف جريفن
ــل مــن الشــمع لمشــاهير  ــه تماثي هــو متحــف خــاّص مــن نوعــه، في
الرجــال المعاصريــن وغيرهــم، بمالبســهم وأزيائهــم. وقــد ُاتِقــن 
ــز بيــن التماثيــل المنصوبــة  صنعهــا حتــى يصعــب علــى الزائــر أن يمّيِ
ــة التماثيــل المشــار إليهــا  منهــا والوقــوف مــن الزائريــن. وفــي جمل
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ــن، وجــول  ــل رشــفور كوكلي ــم مث ــا وغيره ــن رجــال فرنس ــة م طائف
كالرســي، وموريــس بــارس، وكليمانســو.. وغيرهم؛ بيــن وقوف على 
لــوا  انفــراد أو أزواج وجماعــات كأنهــم يتحّدثــون أو يلعبــون، وقــد َمثَّ
ــا  ــة لويــس الســادس عشــر لّم مواقــف تاريخيــة مشــهورة مثــل: عائل
بلغهــا خبــر الثــورة وقــد دخــل الغوغــاء عليهــم، وروبســبير، ودانتــون، 
ــي ســجنه،  ــي، والفــت، ولويــس الســادس عشــر ف ــن، وبيل وديمولي
ــدام روالن ســاعة  ــا القضــاة، وم ــاوية وفيه ــورة الفرنس ــة الث ومحكم
ــوا  ــر النطــق والحركــة، وميراب ــا غي المحاكمــة، ال ينقــص أحــد منه
ــى شــارلوط كــوردي،  ــض عل ــي موقــف الخطــاب. وموقــف القب ف
ــن يســمعان الموســيقى، وهمــا فــي موقــف آخــر  ــون وجوزفي ونابلي
ــه، ولويــس نابليــون، ومــرات مــع جمهــور مــن  مــع مداموزيــل أوغي
الســيدات. وكل جماعــة فــي غرفــة فيهــا الريــاش واأللبســة واألدوات 

كمــا كانــت فــي وقــت الحادثــة ممــا يدهــش الناظريــن.
ــا  ــوا به ل ــراديب مثَّ ــز والس ــة كالدهالي ــفلى أمكن ــة الس ــي الطبق وف
المســيحيون  يــوم كان  أوائــل أحوالهــا  النصرانيــة فــي  أحــوال 
يتكتَّمــون بصلواتهــم وطقوســهم، ومــا كانــوا يقاســونه مــن العــذاب 
واالضطهــاد. نقلنــا منهــا صــورة مأتــم والقــوم وقــوف حــول الميــت 
يصّلــون عليــه ويخافــون الخــروج بــه. ال يقــدر الزائــر لتلــك األماكن 
ــع لمــا يظهــر فــي مالمــح أولئــك المســيحيين مــن التقــوى  إال التخشُّ

والخشــوع وصــدق االعتقــاد.
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ورأينــا فــي جملــة التماثيــل تمثــال جــان دارك علــى جوادهــا 
بأســلحتها، وبيدهــا العلــم، وقــد وقــف بجانبهــا حارســان مــن 
رجالهــا، ومجلــس البابــا بيــوس العاشــر فــي كنيســة سكســتين وقــد 
جلــس علــى عرشــه وبيــن يديــه الكرديناليــة، بيــن جالــس وواقــف 
وجــاٍث. وبالجملــة فــإن متحــف جريفــن هــذا مــن مدهشــات 
ــكان  ــق الم ــس يضي ــي باري ــاك متاحــف أخــرى ف ــة. وهن الصناع
عــن ذكرهــا نشــير منهــا إلــى متحــف جيمــي، وهــو مــن المتاحــف 
الدينيــة، وفيــه اآلثــار الدينيــة علــى اختــالف أشــكالها باختــالف 

ــة. ــم الحديث ــة واألم ــم القديم األم

8- متاحفها في ضواحي باريس

»فرسايل«
ــر  ــا قص ــس، فيه ــن باري ــرًا م ــو مت ــو 20 كيل ــى نح ــدة عل ــي بل ه
لويــس الرابــع عشــر، وَمــْن َخلَفــه مــن ملــوك فرنســا. ســكانها نحــو 
ــا الشــوارع المنتظمــة والســاحات الفســيحة  50000 نفــس، وفيه
والقصــور الفخيمــة، وقــد بنيــت -فــي األصــل- علــى بقعــة رمليــة 
ال مــاء فيهــا، وإنمــا رغــب لويــس المذكــور فــي بنائها لصفــاء جّوها 
ونقــاوة هوائهــا، فأنفــق فــي إنشــاء قصــره وجلــب المــاء إليهــا مــااًل 
طائــاًل، وأحصــوا عــدد الذيــن اشــتغلوا فــي ذلــك فبلغــوا 36000 
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ــس  ــام لوي ــي أي ــا ف ــة عليه ــت النفق ــان، وبلغ ــل و6000 حص رج
ر بنحــو خمســمئة مليــون فرنــك. غيــر الذيــن  الرابــع عشــر مــا ُيَقــدَّ
روا فــي العمــل بــال أجــرة. ولعــل هــذا الملــك الســعيد اقتــدى  ُســّخِ
ــراء،  ــاء الزه ــة ببن ــن الناصــر صاحــب قرطب ــد الرحم ــه عب ــا فعل بم
ــاء  ــاء الزاهــرة. أو ابــن األحمــر ببن أو المنصــور بــن أبــي عامــر ببن
ر نفقــات الزهــراء بنحــو 50000000  الحمــراء فــي غرناطــة. وُتَقــدَّ
دينــار، أي نحــو مــا أنفقــه لويــس هــذا علــى قصــره فــي فرســايل، 
ولكــن عــدد المشــتغلين فــي بنــاء الزهــراء كانــو 100000 و1500 
حــت اآلن وعفــت آثارهــا. وأمــا فرســايل  دابــة، علــى أن الزهــراء امَّ

فــال تــزال باقيــة، والفرنســاويون يبالغــون فــي االحتفــاظ بهــا.
ــه ســنة 1682، ومنهــا  واتَّخــذ لويــس المذكــور فرســايل مســكنًا ل
ج مــدام دي  ــزوَّ ــا ت ــده. وفيه ــه أو جن ــر لحكومت كان يصــدر األوام
ــايل  ــارت فرس ــز، وص ــاري تيري ــاة م ــد وف ــنة 1684 بع ــون س منتن
كثــر االجتماعــات  بعــد ذلــك مقــّرًا لملــوك فرنســا، وفيهــا عقــدت أ
السياســية الهاّمــة فــي أثنــاء القرنيــن الماضيين، قبل الثــورة وبعدها، 
وتقلَّبــت علــى أحــوال عســر ويســر، وفيهــا ُامضيــت معاهــدة ســنة 
ــا  ــركا، وفيه ــتقالل أمي ــر اس ــى أث ــرا عل ــا وإنكلت ــن فرنس 1783 بي
كتوبــر ســنة 1770 إلــى  نــزل وليــم األول إمبراطــور ألمانيــا )مــن 5 أ
ج فيهــا  بــه علــى الفرنســاويين، وُتــّوِ 6 مــارس ســنة 1871( بعــد تغلُّ

إمبراطــورًا علــى األلمــان.
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هــو فــي قصــر فرســايل، مســكن لويــس الرابــع عشــر نفســه. والقصر 
ــّم  ــن أه ــّد م ــة- ُيَع ــن الحــوادث التاريخي ــه م ــا يكتنف وحــده -بم
التحــف، ولبنائــه تاريــخ طويــل. وهــو كالبلــد الكبيــر بمــا فيــه مــن 
ــس،  ــح والمجال ــة والمراس ــز واألروق ــرف والدهالي ــات والغ القاع
يســع نحــو عشــرة آالف نفــس، طــول واجهتــه الكبــرى 580 متــرًا 

فيهــا 375 نافــذة. 
ــاش  ــن الري ــه م ــا في ــر بم ــابع عش ــرن الس ــي الق ــاء القصــر ف ــمَّ بن َت
الفاخــر والتحــف التاريخيــة أو الصناعيــة، وأنشــؤوا بيــن يديــه 
ــرك واألشــجار  الحدائــق التــي تأخــذ باألبصــار بمــا فيهــا مــن الب
والغيــاض والبســاتين، فلّمــا كانــت الثــورة الفرنســاوية بيــع الريــاش 
وُنِقــل مــا كان هنــاك مــن الصــور الجميلــة إلــى اللوفــر، لكــن لويس 
ــًا  ــا، فجعــل قصرهــا هــذا متحف ــى فرســايل رونقه ــب أعــاد إل فيلي
جمــع فيــه أهــّم مفاخــر الفرنســاويين التاريخيــة والفنيــة ســّماه 

ــايل. ــف فرس ــًا- بمتح ــرف -أيض ــي«، ويع ــف الوطن »المتح
ويقســم هــذا المتحــف إلــى قســمين كبيريــن: األول قاعــات لويــس 
الرابــع عشــر وأهلــه وخلفائــه، فهــي كالمتحــف بإتقــان صنعهــا، وما 
علــى جدرانهــا وســقوفها مــن النقــوش البديعــة، والثانــي المتحــف 
التاريخــي الــذي أنشــأه لويــس فليــب، وفيــه عــدد عظيــم مــن 
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ــطة القيمــة مــن حيــث الصناعــة.  كثرهــا متوّسِ ــل أ الصــور والتماثي
ــَب  ــواره، ورتَّ ــب أط ــا بحس ــخ فرنس ــا تاري ــل به ــه أراد أن يمّثِ لكن
ذلــك فــي قاعــات عديــدة ال يــكاد يجــد الزائــر وقتــًا كافيــًا للمــرور 

فيهــا فضــاًل عــن درســها، فنكتفــي باإلشــارة إلــى أهــّم مــا فيهــا:
ــي فيهــا أهــل  ــاح الشــمالي مــن القصــر كنيســة كان يصّل فــي الجن
ــن النقــوش  ــر م ــا كثي ــة النقــش والوضــع، عليه ــك القصــر متقن ذل
بــة والصــور الدينيــة، منهــا صــورة القيامــة في وســط  الرخاميــة المذهَّ
القّبــة، وعلــى كل مــن المذابــح صــورة. وقاعــات الصــور التاريخيــة 
تقســم بحســب العصــور أو األدوار: منهــا قاعــات تاريــخ فرنســا مــن 
ــرة  ــة كبي ــا صــورة زيتي ــر، فيه ــادس عش ــس الس ــى لوي ــس إل كلوفي
ريــن  ــل أهــّم حــوادث التاريــخ فــي تلــك المــدن ألشــهر المصّوِ تمّثِ
ــات الحــروب  ــم. وقاع ــيفر.. وغيره ــه، وش ــل دالروش، وروجي مث
ــع  ــوش م ــن النق ــا م ــا عليه ــا وم ــان جدرانه ــاز بإتق ــة تمت الصليبي
شــارة قــّواد تلــك الحــروب »األرمــات«، فضــاًل عــن الصــور 
ــورة  ــا ص ــة، بينه ــة الهاّم ــوادث التاريخي ــل الح ــي تمّثِ ــرى الت الكب
ــة  ــل واقع ــج إمبراطــور القســطنطينية ســنة 1204 وأخــرى تمّثِ تتوي
عســقالن ســنة 1177م بيــن اإلفرنــج والمســلمين، وصــورة معركــة 
ــنة 1212م، وصــورة  ــرب س ــج والع ــن اإلفرن ــبانيا بي ــة بإس طولوس
ــن حــول أورشــليم ســنة 1099م، وفــي إحــدى  ــواف الصليبيي ط
هــذه القاعــات بــاب علــى النمــط القوطــي مــن مصنوعــات فرســان 
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رودس أهــداه الســلطان محمــود الثانــي إلــى فرنســا ســنة 1836م. 
ومــن الصــور التاريخيــة هنــاك صــورة حصــار رودس ســنة 1480م، 
ــر،  ــي اللوف ــاًل عــن صــورة ف وأخــذ القســطنطينية ســنة 1204م نق
ــفور  ــن البوس ــع الصليبيي ــنة 1099، وقط ــدس س ــح الق ــورة فت وص
ــدس.  ــت المق ــح بي ــرق لفت ــى الش ــون عل ــم زاحف ــنة 1097 وه س
وقاعــات خاصــة بصــور تاريخيــة مــن ســنة 1794إلــى ســنة 1830 
ــون األول مجروحــًا فــي راتســبون ســنة 1809،  بينهــا صــورة نابلي

وصــور أخــرى عديــدة يضيــق المقــام عــن ذكرهــا.
ــع  ــرن التاس ــي الق ــة ف ــة العصري ــوادث التارخي ــات الح ــي قاع وف
عشــر عــّدة صــور تهــّم قــّراء العربيــة علــى الخصــوص؛ ألنهــا شــرقية 
ــادة  ــل وقائــع الفرنســاويين مــع العــرب فــي الجزائــر تحــت قي تمّثِ
األميــر عبــد القــادر المشــهور؛ فإنــه حاربهــم أعوامــًا طويلــة، حتــى 
قــوا إلــى ذلــك باالســتيالء علــى  كادوا ييأســون مــن قهــره، ثــم ُوّفِ
»الزملــة« وهــي بلــد َنّقــال فيــه مــا يحتــاج إليــه الجنــد مــن الصنــاع 
والعمــال والخفــر وفيهــا أهلــه وأعوانــه وأموالــه وخزائنــه ومؤونتــه، 
ــي الصحــراء،  ــال ف ــى الِجم ــام تحمــل عل ــارة عــن خي ــة عب والزمل
ويحمــل معهــا كل مــا يحتــاج إليــه القــوم مــن المؤونــة والذخيــرة، 
ــرف كل  ــن، فيع ــب معيَّ ــام بترتي ــوا الخي ــزول نصب ــإذا أرادوا الن ف
واحــد خيمتــه وعملــه. وقــد عمــد األميــر عبــد القــادر إلــى اختــراع 
هــذه الزملــة فــي أواخــر حربــه مــع الفرنســاويين بعــد أن أصبحــت 
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بــالد الجزائــر تتَّقــد بالحــروب، فلــم يعــد يأمــن اإلقامــة فــي مــكان.
ــا تعبــت فرنســا مــن مناهضتــه أغــرت صاحــب مراكــش علــى  فلّم
ــدوم  ــنة 1847 بق ــر س ــي أواخ ــادر ف ــد الق ــم عب ــا، وَعِل معاضدته
المراكشــيين لغــزو زملتــه، ولــم يكــن فيهــا أكثــر مــن خمســة آالف، 
ــى  ــر عل ــى خمســين ألفــًا. فخــاف األمي والمراكشــيون يزيــدون عل
رجالــه وإن لــم يعــرف الخــوف قبــاًل، فعــادت إليــه نخوتــه فهجــم 
ليــاًل بذلــك الجيــش القليــل، وَفــرَّق شــمل المراكشــيين، ثــم 
ــه  ــة فهاجمــوه فطاردهــم وظهــر عليهــم، لكن عــادوا فاجتمعــوا ثاني
ــع  ــه، فرج ــل ل ــحاب أفض ــرأى االنس ــه، ف ــن رجال ــًا م ــر جانب خس
ــش  ــه أن الجي ــه إلي ــد وصول ــم بع ــًا عل ــل مكان ــر فوص ــى الجزائ إل
الفرنســاوي علــى مســافة ثــالث ســاعات منــه، ورأى أن جيشــه قــد 
ــه فــي أيــدي  أنهكــه الســفر والحــرب، فخشــي أن يقــع هــو وزملت
ــه  ــن ورائ ــه ال يســتطيع الرجــوع والمراكشــيون م ــاويين ألن الفرنس
ــع  ــده، فجم ــذل قصــارى جه ــرأى أن يب ــه عــاد ف ــه، ولكن يطاردون
إليــه رجالــه فخطــب فيهــم مفصحــًا عمــا هــم فيه مــن الضيــق وقال: 
ــي  ــم ف ــم جهدك ــه، وبذلت ــي علي ــا بايعتمون ــم بم يت ــد وفَّ ــم ق »أراك
معاضدتــي. وأمــا الحالــة الراهنــة فتقتضــي علينــا بالتســليم للعــدّو، 
وعنــدي أن التســليم للفرنســاويين خيــر مــن التســليم للمراكشــيين، 

فمــا رأيكــم؟«.
فأجابــوه أنهــم علــى رأيــه، فنظــر إليهــم فــإذا هــم عــّدة مــن أحســن 
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الرجــال وأشــّدهم، وقــد رافقــوه فــي حروبــه خمــس عشــرة ســنة، 
فشــّق عليــه أن ينتهــي جهــاده بهــذا التســليم للعــدّو، ولكنــه أذعــن 
ــاد  ــد الجه ــه جاه ــب ألن ــر خائ ــو غي ــرًا، وه ــرورة قس ــم الض لحك

كثــر مــن 15 ســنة حتــى نفــدت الحيلــة. الحســن أ
وعلــى ذلــك ّتــمَّ التســليم، لكن المصــّور تصــوَّر هجوم الفرنســاويين 
ــل  ــن تمثي ــك أحس ــل ذل ــب، فمثَّ ــادر غائ ــد الق ــة وعب ــى الزمل عل
فــي صــورة طولهــا عــّدة أمتــار شــاهدناها فــي إحــدى الغــرف مــن 
ــل مــا توّلــى  قاعــات متحــف فرســايل، ووقفنــا عندهــا ســاعة نتأمَّ
ــكاد  ــداء ت ــول األع ــا رأوا خي ــر لم ــن الذع ــادر م ــد الق ــال عب رج
تأخذهــم، فبــرزت النســاء مــن الخيــام مذعــورات، وأخــذ الخــدم 
فــي مســاعدتهن فــي ركــوب الِجمــال التماســًا للفــرار، وهــرب 
بعــض األتبــاع، وفيهــم اليهــود أصحــاب خزينــة عبــد القــادر. 
ــزالن،  ــا الغ ــة، وبينه ــات األهلي ــن الحيوان ــم م ــا كان معه ــَر م وَنَف
طلبــت البّرّيــة، وبــان الرعــب فــي كّل َحــّي، وظهــر االضطــراب فــي 
ــر األطفــال،  ــت الِجمــال، وُذِع ــام، وأجفل ــت الخي كل شــيء، فقلب

وبكــت النســاء ممــا يســتوقف البصــر.
ــل نابليــون وقــد أطلــق ســراح  وفــي تلــك القاعــة صــورة نافــرة تمّثِ
عبــد القــادر فــي أمبــواز ســنة 1852. وصــورة زيتيــة لحصــار 
ــيك  ــي المكس ــرض ف ــرى لمع ــورة أخ ــنة 1837، وص ــنطينة س قس
ســنة 1838، وصــور عديــدة لوقائــع حربيــة فــي القــرم ســنة 1854 
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ــة ســلفرينو..  ــا، ومعرك ــة ألم ــا أخــذ مالكــوف، ومعرك ــن جملته م
ــرة الحجــم. ــا كبي ــا، وكّله وغيره

والقســم األوســط مــن القصــر تســّمى قاعاتــه بأســماء آلهــة اليونــان 
كالزهــرة، والمريــخ، وأبولــون، وغيرهــا. فيهــا صــور زيتيــة وســتائر 
ــوادث  ــل ح ــا تمّث كثره ــن« أ ــّمى »غوبلي ــا يس ــجًا مم ــّورة نس مص
ــت  ــت فوان ــل الكون ــتارة تمّثِ ــا س ــن جملته ــاوية، م ــة فرنس تاريخي
ــرى  ــبانيا، وأخ ــك إس ــم مل ــر باس ــع عش ــس الراب ــرة لوي ــي حض ف
ــك اإلســبان،  ــع مل ــب الراب ــور وفيلي ــس المذك ــاع لوي ــل اجتم تمّثِ
وأخــرى لــزواج لويــس الرابــع عشــر بمــاري تيريــز.. وغيــر ذلــك. 
ــة مــن  ــة بالرخــام وعليهــا أمثل ومنهــا قاعــة الســلم، جدرانهــا مبّطن
ــا  ــرًا، وعرضه ــا 72 مت ــاج طوله ــة الزج ــة. وقاع ــمة البرونزي األوس
عشــرة أمتــار، وعلّوهــا 13 متــرًا مزخرفــة زخرفــة باهــرة، لهــا واجهــة 
ــا صــور  ــى جدرانه ــة فرســايل، وعل ــى حديق مــن زجــاج تطــّل عل
عديــدة تاريخيــة ألزمنــة مختلفــة يطــول بنــا شــرحها، وهنــاك غــرف 
ــا  ــا صــور بينه ــى جدرانه ــه وعل ــك أو طعام ــوس المل ــة لجل مختلف
ــة  ــاعة رّقاص ــاك س ــوت«. وهن ــي ش ــع »دون ك ــل وقائ ــور تمّثِ ص

ــام واألشــهر. ــى الســاعات واألي ــدّل عل ــرى ت كب
ومنهــا غرفــة الرقــاد للويــس الرابــع عشــر بفراشــه وخزانتــه وكراســيه 
وســائر مــا يلــزم، وفيهــا مــات ســنة 1715 بعــد أن حكــم 72 ســنة.

ــام الملكــة  ــت تن ــا كان وقاعــات الملكــة مصــّورة الجــدران، وفيه
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لزينســكي،  ومــاري   ،1683 ســنة  يــت  توّفِ تيريــز حتــى  مــاري 
ــتائر  ــّدة س ــة وع ــذه الملك ــورة ه ــا ص ــت، وفيه ــاري أنطواني ــم م ث
»غوبليــن«، ومنهــا قاعــة خاصــة باســتقبال األعيــان كانــت الملكــة 
نــة، وعلــى جدرانهــا ســتائر، إحداهــا  تســتقبلهم فيهــا بأوقــات معيَّ
ــل زيــارة لويــس الرابــع عشــر لمعمــل هــذه الســتائر وقاعــة  تمّثِ
ــا. ــون.. وغيره ــدام دي منثن ــرى لم ــات أخ ــة، وقاع ــرس الملك ع

وفــي الجنــاح الجنوبــي مــن القصــر قاعــات عديــدة للصــور 
التاريخيــة، منهــا قاعــة المعــارك فيهــا صــور أشــهر المعــارك 
ــد  ــادة عب ــرب بقي ــن الع ــورس بي ــة ت ــا معرك ــي جملته ــرى، ف الكب
الرحمــن الغافقــي، واإلفرنــج بقيــادة شــارل مارتــل ســنة 237، 
وهــي التــي فــاز بهــا الفرنســاويون ورّدوا العــرب عــن أوروبــا.
مــون  وصــورة شــارلمان فــي بادربــون يســتقبل وفــود ويتيكنــد يقّدِ
ــل الكونــت أنــدس يدفــع  الطاعــة ســنة 785م، وصــور أخــرى تمّثِ
النورمندييــن عــن باريــس ســنة 885، ومعركــة بوفيــن ســنة 1214، 
ووصــول هنــري الرابــع إلــى باريــس ســنة 1594، ومعركــة ريفولــي 
ســنة 1797، وواقعــة أوســترايتس ســنة 1805، ويانــا ســنة 1806، 
وواغــرام ســنة 1809، وجملــة مــا فــي هــذه القاعــة 34 صــورة و50 

تمثــااًل نصفيــًا لكبــار الملــوك واألمــراء.
ــا  ــدة بعضه ــات عدي ــاح قاع ــذا الجن ــن ه ــا م ــة العلي ــي الطبق وف
خــاّص بالثــورة الفرنســاوية، فيهــا صــور أهــّم حوادثهــا وأشــهر 
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ــور  ــنة 1790، وص ــي س ــاء الوطن ــال باإلخ ــل: االحتف ــا مث رجاله
مــدام روالن ومــاري أنطوانيــت فــي الهيــكل، ومقتــل مــرات، 
وتمثــال نصفــي لميرابــو، وخطيــب تلــك الثــورة، وتمثــااًل إلفاييت، 
ولويــس الســابع عشــر. وهنــاك قاعــة خاّصــة لتصوير أعمــال نابليون 
األول، وحــوادث عائلتــه ومشــاهير األّمــة فــي عهــده. منهــا صــورة 
ــك  ــر ذل رت ســنة 1799، وغي ــّوِ ــة ُص ــة المصري ــّواد الحمل ــل ق تمّثِ
ــه وفــي  ــر يختــّص بنابليــون وحوادثــه المدهشــة فــي بيت شــيء كثي
جيشــه وأســفاره وحروبــه وأوالده. وفــي قاعــات القســم األوســط 
مــن هــذا القصــر شــيء كثيــر مــن الرســوم لتمثيــل الحــوادث التــي 
جــرت لفرنســا فــي القــرن الثامــن عشــر، فــي جملتهــا صــورة كبيــرة 
ــر  ــى قص ــدي إل ــد أفن ــي اســمه محم ــفير عثمان ــول س ــل وص تمّثِ
التويلــري ســنة 1721، وصــورة أخــرى لوصــول ســعيد باشــا ســفير 
البــاب العالــي ســنة 1742، وبينهــا غــرف لنــوم ولــّي العهــد وأّمــه، 

وغيرهمــا مــن أهــل البــالط.

تريانون
وفــي فرســايل غيــر هــذا القصــر قصــران يعــرف كل منهمــا باســم 
ــا  د إليهم ــردَّ ــر كان يت ــر األصغ ــر، واآلخ كب ــا األ ــون: أحدهم تريان
لويــس الرابــع عشــر مــع بعــض العائــالت أو األعــوان، وهمــا متقنــا 
البنــاء، وفيهمــا تحــف تاريخيــة أو فنيــة. ففــي الكبيــر منهمــا تحــف 
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مــن الريــاش الثميــن النــادر. ومــن جملــة ذلــك كــؤوس مــن الوهــج 
»الملكيــت« أهداهــا القيصــر إســكندر األول إمبراطــور روســيا إلى 
نابليــون األول. وفــي التريانــون الكبيــر أيضــًا معــرض المركبــات، 
ــن  ــا تعيَّ ــا لّم ــون األول ركبه ــا لنابلي ــات إحداه ــي مركب ــه ثمان في
قنصــاًل أّواًل، وأخــرى ركبهــا يــوم زواجــه، ومركبــة قلَّــدوا بهــا 

مركبــة شــارل العاشــر.. وغيرهــا.
وفــي فرســايل حدائــق غّنــاء جــّروا إليهــا المــاء فــي بحيــرات 
ــر المــاء مــن أفواههــا وصعــد فــي  َمديــرة بأنابيــب إذا فتحــت تفجَّ
الهــواء علــى أشــكال مختلفــة وارتفاعــات متفاوتــة. وهــم يحتفلــون 
نــة مــن النهــار ليشــهد النــاس منظرهــا ممــا  بفتحهــا فــي أوقــات معيَّ
ــرات  ــوف وعش ــع األل ــد يجتم ــر، وق ــّزه الخاط ــدر وين ــرح الص يش

ــام لهــذه الغايــة. األلــوف فــي بعــض األّي

قصر مامليزون
وعلــى عشــرة كيلــو متــرات مــن باريــس قصــر مالميــزون فــي 
ــاض  ــق والغي ــا الحدائ ــة مــن أجمــل ضواحــي باريــس، فيه ضاحي
علــى أجمــل أســلوب، واشــتهر هــذا القصــر بجوزفيــن امــرأة 
نابليــون ألنهــا اعتزلــت فيــه بعــد طالقهــا ســنة 1809 إلــى وفاتهــا 
ســنة 1814. امتلكتــه مــاري كريســتين ملكــة إســبانيا ســنة 1842–

1861، وأقامــت فيــه اإلمبراطــورة أوجينــي زوجــة نابليــون الثالــث 
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ردحــًا مــن الزمــن. وفي ســنة 1900 اشــتراه داود أوزيريــس المثري 
ــا  ــع م ــة م ــداه لأّم ــنة 1907« أه ــي س ــهير »توّفِ ــاوي الش الفرنس
ــار  ــب واالعتب ــى التهيُّ ــس أدعــى إل ــه مــن البســاتين، ولي ــط ب يحي
بمصيــر اإلنســان مــن زيــارة هــذا القصــر ومشــاهدة مــا ال يــزال فيــه 
ــورة  ــك اإلمبراط ــن تل ــي زم ــك ف ــا أن ــاش واألدوات، كم ــن الري م
ســّيئة الحــّظ زوجــة أعظــم القــّواد وأطمــع طــّلاب المجــد تســمع 
ــتولي  ــماع ويس ــرق األس ــداء يخت ــاك ن ــائدة هن ــكينة الس ــن الس م
ــه ال  ــه وعظمت ــغ مــن جبروت ــا بل ــوب:»أن اإلنســان مهم ــى القل عل
ــي  ــه بن ــاد ب ــا أف ــا إال م ــه منه ــر ل ــه، وال ُيذَك ــر أعمال ــه غي ــى ل يبق

نوعــه«. 
ــع  ــر وق ــه غي ــم ال نســمع في ــك القصــر الفخي ــي غــرف ذل ــا ف مررن
أقدامنــا، وكّل منــا ُمطــِرق يتأّمــل: مررنــا بقاعــة االســتقبال فقاعــة 
الطعــام فغــرف النــوم والكتابــة والبليــاردو والموســيقى، وشــاهدنا 
الخزائــن والمقاعــد والســتائر واألرائــك والمناضــد. وعلــى جــدران 
ــل المشــاهد الجميلــة، والحــوادث  القصــر الصــور الزيتيــة تمّثِ
الهاّمــة، وقــد جــيء بهــا إلــى ذلــك القصــر خدمــة ألهلــه ولكنهــم 

ذهبــوا وبقيــت هــي.
ــة  ــده، وخزان ــا بي ــب عليه ــي كان يكت ــون الت ــة نابلي ــاهدنا طاول ش
الكتــب التــي كان يرجــع إلــى كتبهــا عنــد التحقيــق، والقلــم 
الــذي كان يقبــض عليــه بأناملــه. وفــي قاعــة البليــاردو صــور فــي 
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جملتهــا صــور حملهــا بونابــرت مــن مصــر ســنة 1799 منهــا صــورة 
ــل بعــض المشــائخ بألبســتهم العربيــة المصريــة جــاؤوا لمقابلــة  تمّثِ

ــة. ــرت، وعــّدة ســجاجيد جميل بوناب
وفــي القاعــة التــي كانــت اإلمبراطــورة جوزفيــن تســتقبل فيهــا 
ــيقية  ــيقى آالت موس ــة الموس ــي غرف ــة. وف ــّجادة ثمين ــن س الزائري
كانــت تســتخدمها اإلمبراطــورة لترويــح النفــس، وطاولــة كان يلعب 
عليهــا بونابــرت. وِقــْس علــى ذلــك ســائر مــا هنالــك مــن األثــاث 
واألدوات والصــور منهــا صــورة أّم نابليــون، ومنســج جوزفيــن، 
ــن  ــغل لجوزفي ــة ش ــر، وعلب ــو صغي ــه وه ــون، وتمثال وأدوات نابلي
هدّيــة مــن مدينــة باريــس. وســرير ســفر لنابليــون، وســرير جوزفيــن 
كثــر الكراســي  المجلَّــل باألطلــس، وصورتهــا ســنة وفاتهــا. وعلــى أ
الحــرف األول مــن اســمها »J«، وخزانــة فيهــا مظّلاتهــا ونعالهــا 

ــا. وجزادينه
ر نابليــون واقفًا  ال تقــدر وأنــت تنظــر إلــى تلــك البقايــا إال أن تتصــوَّ

أو جالســًا هنــا وهنــاك، وجوزفيــن ومــا يخطــر لهــا فــي عزلتها.

السورّيون يف باريس
ــا  ــا بمــا شــاهدناه فيه ــا وأحواله ــم وصــف باريــس ومتاحفه ونخت
مــن تقــّدم الســوريين فــي التجــارة واألدب والفنــون الجميلــة. لقينــا 
فيهــا عشــرات مــن أصحــاب المتاجــر، وقــد جــاروا الفرنســاويين 
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ــة  ــرزوا ثق ــوم، وأح ــة الق ــن علي ــة بي ــة رفيع ــم منزل ــارة، وله بالتج
أصحــاب المعامــل والمصــارف. وألكثرهــم معامــالت واســعة مــع 
ــركا الشــمالية  ــع ســوريا وأمي ــر اشــتغالهم م ــرب، وأكث الشــرق والغ
ــى  ــس عل ــات باري ــن مصنوع ــلع م ــا الس ــون إليه ــة، يبعث والجنوبي
اختــالف أصنافهــا. فمــن البيــوت التجاريــة الســورية فــي باريــس 
محــّلات رحيــم، وبــو شــديد، وشــحادة، وســليمان، ودقــرت، 
وشــقير، وبركــة، وداود، وجاســر إخــوان، ودومانــي، ومانــوك، 
وحــوس  ويانســوني،  وزويــن،  وشــخيري،  وبيجانــي،  وقــزي، 
»فــرع لمحــّل صيدنــاوي«.. وغيرهــا مــن البيــوت التــي تتعاطــى 
أصنــاف التجــارة. وقــد اختــّص بعضهــم بتجــارة المجوهــرات 
أشــهرهم: كســاب، ونصبــة، وأبــو حمــد. وبالعطريــات محــّل بشــارة 
ملحمــة، ولــه شــهرة واســعة فــي فرنســا وإنكلتــرا بمــا يصطنعــه مــن 
العطريــات المعروفــة باســمه، وقــد نال جوائز الســبق فــي المعارض 
الصناعيــة. وعرفنــا مــن المالّييــن الكونــت قريصانــي مديــر البنــك 
الفرنســاوي المصــري فــي باريــس، وهــو مــن البنــوك الكبــرى ولــه 
فــرع فــي مصــر. وِقــْس علــى ذلــك ممــا يــدّل علــى اقتــدار الشــرقي 

ــي إذا تســاوت األســباب والوســائل. ــى مجــاراة الغرب عل
ممــا يوجــب الفخــر أيضــًا أننــا عرفنــا فــي باريس نفســها غيــر واحد 
مــن األدبــاء الســوريين يجــارون أدبــاء فرنســا فــي آداب لســانهم، 
كبــر جرائدهــم السياســية فــي أهــّم المواضيــع الحيوية  يكتبــون فــي أ
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فــون الكتــب، وينظمــون الشــعر بالفرنســاوية بمــا ال يقــّل عمــا  أو يؤّلِ
ــة  ــم، ناظــم رواي ــم شــكري غان ــا أنفســهم. منه ــاء فرنس ــه أدب يفعل
»عنتــرة«، وقــد ُقِبــل تمثيلهــا فــي األوبــرا الفرنســاوية، وخيــر اللــه 
خيــر اللــه صاحــب كتــاب »ســوريا«، يكتــب المقــاالت السياســية 
فــي جريــدة الطــان الشــهيرة. والدكتور جورج ســمنة لــه مجّلة علمية 
 Correspondences«  تصــدر بالفرنســاوية فــي باريــس اســمها
أخــت  روايــة »العباســة  مترجــم  بيطــار  وميشــيل   ،»d’Orient
الرشــيد«. وهنــاك طبقــة مــن أصحــاب الفنــون الجميلــة يشــتغلون 
ــف القطــع الموســيقية  لإلفرنــج أنفســهم. منهــم موريــس نجــار، يؤّلِ
لأجــواق الفرنســاوية التمثيليــة وهــو يرتــزق هنــاك بهــذه المهنــة، 
ووديــع صبــرا مــن أصحــاب المواهــب الموســيقية وقــد عرفــه 
ر فنــي يشــتغل بالتصويــر فــي  الباريســيون، وفيليــب مورانــي مصــّوِ
ــة.  ــون الجميل ــر هــؤالء مــن األدبــاء وأصحــاب الفن باريــس.. وغي
وقــد اقتصرنــا علــى الشــرقيين المشــتغلين بالفرنســاوية للفرنســاويين 
فــي باريــس. ونعــرف طائفــة مــن المشــتغلين بهــذه اللغــة وآدابهــا 
فــي مصــر والشــام، ســنعود إلــى ذكرهــم فــي فرصــة أخــرى. 
ــا  ــم تبلغن ــى آثارهــم أو ل ــع عل ــم نّطل ــرون ل ــاك كثي وقــد يكــون هن
ــا كّل شــرقي،  ــّر تقريره ــة يس ــر حقيق ــا تقري ــا أردن ــم. وإنم أخباره
نعنــي »أن الشــرقيين إذا توافــرت لهــم األســباب جــاروا أرقــى 

األمــم المتمدينــة«.





إنكلترا
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1- نظام حكومتها

إن نظــام الحكومــة اإلنكليزيــة مــن النــوع الملكــي المقّيــد، 
وإنكلتــرا مــن أعــرق األمــم فــي الدســتور، وهــي أمّ الحكومــات 
الدســتورية، يرجــع الحكــم فيهــا إلــى رأي األّمــة فــال تســّن 
ــه.  ــة علي ــة األّم ــد موافق ــًا إال بع ــذ رأي ــًا، أو تنف ــة قانون الحكوم
ــا،  ــة ويجادالنه ــان الحكوم ــان يباحث ــة مجلس ــن األّم ــوب ع وين
ــوم،  ــس العم ــان، ومجل ــس األعي ــا: مجل ــا هم أو يقترحــان عليه
ــع  ــرن الراب ــل الق ــي أوائ ــا ف س ــان(. تأسَّ ــا بـ)البرلم ــر عنهم وُيَعبَّ
عشــر، ويلتئــم البرلمــان بإيعــاز الملــك بعــد إشــارة المجلــس 
ــى  ــًا عل ــن يوم ــت اجتماعــه بخمســة وثالثي ــل وق الخصوصــي قب
األقــّل. وجــرت العــادة أن يوالــي اجتماعــه بين فبراير وأغســطس 
مــن كل ســنة للنظــر فيمــا ُيعــَرض عليــه مــن الشــؤون، وبعــد 
ــوات. ــة األص ــه بأغلبي ــدر قرارات ــات يص ــات واالقتراح المباحث
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ــه  ــدد أعضائ ــغ ع ــن األشــراف، ويبل ــان م ــس األعي ــف مجل يتأّل
نحــو 650 عضــوًا، وُتنــال عضوّيتــه إّمــا بحــّق اإلرث أو باقتــراح 
أو  ونحوهــم،  كاألســاقفة  المنصــب  باســتحقاق  أو  الملــك 
باالنتخــاب. ويتأّلــف مجلــس العمــوم مــن أعضــاء ينتخبهــم 
عــن  ينــوب  مــن  وفيهــم  عنهــم.  لينوبــوا  الشــعب؛  عاّمــة 
إنكلتــرا  مــن  نحوهــا  أو  المراكــز  أو  المــدن  أو  المقاطعــات 
يكــون  أن  المنتَخــب  فــي  وُيشــترط  وأيرلنــدا.  وســكوتالند 
ــن.  ــي ســجّل المنتخبي ــدًا ف ــًا رشــده وأن يكــون اســمه مقيَّ بالغ
وللحكومــة شــروط فــي نيــل حــّق االنتخــاب ال محــّل لهــا هنــا. 
ويبلــغ عــدد المنتخبيــن نحــو ســدس األهليــن، ثالثــة أرباعهــم 
ــاب  ــدا. وانتخ ــكوتالندا وأيرلن ــن اس ــون م ــرا والباق ــن إنكلت م
ــّنه  ــم يتجــاوز س ــب عضــو ل ــان ســّري، وال ُينَتَخ أعضــاء البرلم
21 ســنة، وال يجــوز انتخــاب أحــد مــن األشــراف لعضويــة 

مجلــس العمــوم.
والقــّوة التنفيذيــة فــي الدولــة اإلنكليزيــة فــي قبضــة الــوزارة أو 
مجلــس الــوزراء، لكنهــا تصــدر باســم جاللــة الملــك، علــى أن 
ــن  ــف تعيينــه علــى مجلــس العمــوم، فهــو يعّيِ هــذا المجلــس يتوقَّ
ل الــوزارة،  كثريــة األصــوات، وهــذا يشــّكِ رئيــس الــوزارة بأ
ولذلــك كانــت الحكومــة فــي أيــدي الشــعب. ومجلــس الــوزراء 
أو النّظــار عندهــم مؤّلــف مــن 18 وزيــرًا، كل منهــم يتوّلــى 
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رئاســة دائــرة مــن دوائــر الحكومــة، وهــي ثمانــي عشــرة دائــرة 

ــة،  ــم الخــاص، والخارجي ــة، والخت ــة، والعدلي أو وزارة: الخزين

والحربيــة،  والمســتعمرات،  والماليــة،  والداخليــة،  والهنــد، 

والمعــارف،  والمحّليــة،  والتجــارة،  وأيرلنــدا،  والبحريــة، 

واســكوتالندا، والزراعــة، واألســماك، والبريــد، والنكســتر. 

علــى كّل منهــا رئيــس.

2- عظمتها وعمرانها

إن المملكــة اإلنكليزيــة بمــا يلحقهــا مــن المســتعمرات أعظــم 

وهــي  ثــروة.  وأوســعها  ســّكانًا  وأكثرهــا  نــة  المتمّدِ الممالــك 

تتأّلــف مــن بريطانيــا العظمــى، وتشــتمل علــى إنكلتــرا، وويلــس، 

وســكوتالندا، وأيرلنــدا، ومــن مســتعمراتها الكثيــرة فــي القــاّرات 

الخمــس. فمســاحة بريطانيــا 121391 ميــاًل مرّبعًا، وعدد ســّكانها 

ــن  ــع م ــا أوس ــتعمرات فإنه ــا المس ــس. وأّم ــو 45000000 نف نح

ــي  ــا، فه ــاحة بريطاني ــاف مس ــاحتها بأضع ر مس ــدَّ ــرًا، ُتَق ــك كثي ذل

ــع، وعــدد ســّكانها يزيــد علــى  تزيــد علــى 11559000 ميــل مرّب

ــس،  ــا، أي نحــو 300000000 نف ــاف ســّكان بريطاني ــّتة أضع س

ــى هــذه الصــورة: ــرَّق عل تتف
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عدد سكانهامساحتها باألميالمستعمراتها

119213615في أوروبا

1637215238664609في آسيا

288031143467615في إفريقيا

38652657426463في أميركا

31760225120996في أستراليا

11558932294893298)المجموع(

ــه  ــون جني ــة نحــو 200 ملي ــة اإلنكليزي ــة الحكوم ــز ميزاني وتناه

ُتجمــع مــن الضرائــب المختلفــة، وتنَفــق فــي مصالــح الحكومــة 

والجنديــة والديــون وغيرهــا.

ثروة األّمة اإلنكليزية

وإذا نظرنــا إلــى ثــروة األّمــة اإلنكليزيــة رأينــا مــا يدهــش 

ــة  ــي مجّل ــًا ف ــاًل ضافي ــن فص ــد الباحثي ــد أح ــد عق ــل، وق العق

الموضــوع،  هــذا  فــي  اإلنكليزيــة  عشــر«  التاســع  »القــرن 

العــام  فــي  بلغــت  الخارجيــة  بريطانيــا  تجــارة  أن  خالصتــه 

فــي  ُحِمــل  كثرهــا  أ جنيــه   1800000000 نحــو  الماضــي 
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ــو 25000000000  ــة نح ــة اإلنكليزي ــروة األّم ــار، وأن ث البح

ــا  ــه. وم ــي الســنة نحــو 3300000000 جني ــا ف ــه، ودخله جني
ــة اإلنكليزيــة فــي الثــروة. والمشــهور أن  مــن دولــة تدانــي األّم
ــة  ــب المقال ــن كات ــا. ولك ــا أو تفوقه ــاوية تدانيه ــة الفرنس األّم
م ذكرهــا يجعــل ثــروة فرنســا نصــف ثــروة إنكلتــرا،  المتقــّدِ
أي نحــو 12000000000 جنيــه، ويقــول إن أقــرب األمــم 
ر  ثــروة إلــى اإلنكليــز الواليــات المتحــدة األميركيــة، فإنــه يقــّدِ

ثروتهــا بنحــو 21000000000 جنيــه.
وأكثــر ثــروة األّمــة اإلنكليزيــة فــي بريطانيــا، تليهــا الهنــد، 

وكنــدا، وأوســتراليا علــى هــذه النســبة: 

دخلهاثروة األّمة

137167790001740000000إنكلترا وويلس

1451625000173500000سكوتالندا

714279000103000000إيرلندا

3600000000608000000الهند

2072000000259000000كندا

1312000000164000000أستراليا

60000000075000000جنوب إفريقيا

32000000040000000نيوزيالند

1200000000170000000الحمايات وغيرها

249866830003332500900الجملة
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وقابــل الكاتــب بيــن دخــل األّمــة اإلنكليزيــة ومــا تنفقــه فــي 
ــة  ــن كل مئ ــات ع ــة جنيه ــو ثالث ــغ نح ــا، فبل ــن حوزته ــاع ع الدف

جنيــه مــن الدخــل، أي 102000000 جنيــه.
ويهّمنــا مــن هــذه المملكــة الواســعة فــي هــذا المقــام لنــدن 
العاصمــة، ألننــا درســناها أكثــر مــن ســواها، وفيهــا المتاحــف 

واآلثــار ســنصفها مــع بعــض البــالد األخــرى فيمــا يلــي:

3 - حالتها العلمية

التعليــم فــي إنكلتــرا ثــالث درجــات: االبتدائــي، والثانــوي، 
والعالــي، فنقتصــر هنــا علــى وصــف التعليــم العالــي فــي الكّلّيــات 
ــدن،  ــَي خــارج لن ــة ُبِن ــد العلمي ــذه المعاه ــدم ه ــات. وأق والجامع
وأقــدم جامعــات لنــدن أنشــئت ســنة 1836، وظلــت هــذه وحيــدة 
كمــا  فأنشــئ ســواها  الحاضــر  القــرن  أوائــل  إلــى  لنــدن  فــي 
ــى  ــات إل ــض الكّلّي ــخ بع ــدن فيرجــع تاري ــارج لن ــا خ ــتراه. وأم س
األجيــال الوســطى، وأرقاهــا جميعــًا جامعتــا أكســفورد وكامبــردج، 
ــا  ــا. أم ــن رحلتن ــن م ــن البلدي ــف هذي ــد وص ــا عن ــنعود إليهم وس
ــي  ــئ ف ــا أنش ــا فأقدمه ــي بريطاني ــات ف ــات والكّلّي ــائر الجامع س

ــر. ــس عش ــرن الخام ــي الق ــكوتالندا ف اس
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ــا وكّلّياتهــا حســب ســنّي  وهــذا جــدول بأســماء جامعــات بريطاني
إنشــائها:

سنة تأسيسهامقّرهااسم الجامعة
1411اسكوتالنداجامعة سنت اندرو

1450اسكوتالنداجامعة كالسغو
1494اسكوتالنداجامعة ابردين

1582اسكوتالنداجامعة ايدنبرج
1591إيرلنداجامعة دبلن

1831إنكلتراجامعة درهام
1836لندنجامعة لندن

1880جامعة فكتوريا
1900برمنهامجامعة برمنهام
1903ليفربولجامعة لفربول
1903ويلسجامعة ويلس
1904ليدسجامعة ليدس

1905لندنكلية جامعة لندن
1905شفيلدجامعة شفيلد

1909برستولجامعة برستول
1909دبلنجامعة إيرلندا الوطنية

1909إيرلنداجامعة بلفاست
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وهنــاك جامعــات وكّلّيــات أخــرى في ســائر مدائــن إنكلتــرا الكبرى 
مثــل منشســتر وغيرهــا. وأكثــر الجامعــات مؤّلف من كّلّيــات تختلف 
عــددًا باختــالف أهّمّيتهــا: ففــي جامعــة لنــدن 24 كّلّيــة وفــي جامعة 
كســفورد 22 كّلّيــة، وفــي كامبــردج 17 كّلّيــة، وتختلــف أيضــًا فــي  أ
عــدد األســاتذة والتالميــذ. ولكــن يقــال -علــى اإلجمــال- إن 
األســاتذة فــي تلــك الجامعــات يتجــاوزون بضعــة آالف، والتالمــذة 
أوقــاف  الجامعــات  هــذه  وألكثــر  األلــوف.  بعشــرات  ُيَعــّدون 
متوارثــة ُينَفــق مــن ريعهــا علــى التعليــم، وفيهــا المعامــل الكيماويــة 
ــة  ــة والنباتي ــريحية، والجيولوجي ــارض التش ــة والمع والبكتيريولوجي
ــق  ــة فيضي ــة والثانوي ــدارس االبتدائي ــا الم ــا. أم ــة وغيره والحيواني

المقــام عــن وصفهــا.
ومعظــم هــذه المــدارس تنفــق الحكومــة عليهــا، علــى أن جمعيــات 
التعليــم كثيــرة فــي إنكلتــرا ممــا ُانشــئ لتهذيــب الناشــئة مــن 
ــه وللوطــن« أنشــئت  ــدن تســّمى »لل ــة فــي لن الفقــراء: منهــا جمعي
ــاث  ــور واإلن ــن الذك ــّردين م ــاء والمتش ــع اللقط ــن 47 ســنة لجم م
ــات  ــع اإلعان ــي تجم ــم، وه ــف عقوله ــم وتثقي ــم وتربيته وتعليمه
ــى اآلن  ــه إل ــذي جمعت ــغ المــال ال مــن أمــوال المحســنين. وقــد بل
نحــو 4000000، جنيــه منهــا 235000 جنيــه ُجمعــت فــي الســنة 
الماضيــة، وبلــغ عــدد الذيــن آوتهــم مــن األطفــال والمســاكين فــي 
ــاكين  ــؤالء المس ــي به ــي تعتن ــًا، وه ــورة 9049 غالم ــنة المذك الس
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مهــم الصنائــع، وتبعــث بهــم إلــى المســتعمرات، وال ســّيما  وتعّلِ
ــن وال  ــوا مقطوعي ــن أن يكون ــول المعوزي ــي قب ــترط ف ــدا. وتش كن
نصيــر لهــم، وال ُيقَبــل منهــم إال مــا بيــن الطفوليــة إلــى الســنة 14، 
ولهــا بضعــة عشــر مركــزًا فــي لنــدن والواليــات المتحــدة، ورئيســها 

ــاردو. ــور برن اســمه الدكت
ولإلنكليــز فضــل كبيــر علــى العلــم الحديــث، وال ســّيما بمــا 
يتعلَّــق باالختراعــات المحسوســة التــي توّقــف عليهــا تســهيل 
ــة، واآلالت  المواصــالت وتقريــب المســافات كالســكك الحديدي
والغــزل  كالنســيج  الحديثــة  الصنائــع  مــن  وكثيــر  البخاريــة، 
النشــوء  مذهــب  صاحــب  درويــن  شــارب  ومنهــم  والخياطــة. 
ــس نهضــة األدب العصــري، وولتــر  واالرتقــاء، وشكســبير مؤّسِ
ســكوت، وملتــن، غيــر أصحــاب االكتشــافات العلميــة فــي الطــّب، 
والكميــاء، والطبيعيــات، وعلــم الحيــاة، واالجتمــاع، ومنهــم: 
ليســتر، وجنــر، وهكســلي، وسبنســر، غيــر رجــال السياســة واإلدارة 

أصحــاب األدمغــة الكبيــرة.
ــة،  ــب وغــرف المطالع ــر المكات ــة تكاُث ــة العلمي ــل الحال ــن قبي وم
وهــي عديــدة، وكذلــك الصحافــة فــإن فــي لنــدن وضواحيهــا 
نحــو 400 صحيفــة، بعضهــا يطبــع مئــات األلــوف مــن النســخ كّل 
ــات  ــة، والجمعي ــل، والمعــارض العلمي ــر المراســح للتمثي ــوم، غي ي
كاديميــة.. وغيــر ذلــك ممــا يطــول شــرحه. العلميــة واألدبيــة واأل
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وفــي إنكلتــرا اليــوم حركــة فكريــة، وإقــدام علــى الكتابــة والتأليف 
ــاب  ــم أشــهر الُكّت ــد أحصــى بعضه ــة، وق ــع المختلف ــي المواضي ف
بهــم حســب المواضيــع، وخالصــة ذلــك  اإلنكليــز المعاصريــن، ورتَّ

كمــا يأتــي:

عدد الكّتابعدد الكّتاب
35 في التاريخ الديني 125 في األدب

52 في تاريخ إنكلترا172 في التراجم والمذكرات
40 في التاريخ الحديث57 في الدين

120 في سائر التواريخ89 في التمثيل
120 كّتاب الصحف16 في انتقاد التمثيل

60 في القضاء35 في االقتصاد السياسي
150 في اللغة اإلنكليزية وآدابها60 في التهذيب

200 في سائر اللغات55 في اآلثار القديمة
20 في الموسيقى25 في هندسة البناء

45 في الفلسفة55 في الفنون الجميلة
180 في الشعر570 في الفكاهات والروايات

49 في علم العمران48 في السياسة
50 في الصيد وتوابعه38 في الطب

140 في الالهوت49 في التاريخ الطبيعي
145 في السياحات ونحوها15 في الرياضيات
3027 )الجملة(12 في الجيولوجيا
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لندن
ــط  هــي عاصمــة المملكــة اإلنكليزيــة، طولهــا 14 ميــاًل، ومتوّسِ
ــب- نحــو 130  ــال، ومســاحتها -بالتقري ــرة أمي ــا نحــو عش عرضه
ــاًل مربعــًا. فيهــا 8000 شــارع إذا اّتصلــت يتأّلــف منهــا شــارع  مي
 650000 بنحــو  أبنيتهــا  وأحصــوا  ميــل.   3000 طولــه  واحــد 
ــاٍد،  ــي، 1700 ن ــّل عموم ــة، 6500 مح ــا: 1500 كنيس ــاء، منه بن
ــّكانها  ر س ــدَّ ــّكانًا. يق ــم س ــن العال ــر مدائ كث ــي أ ــل. وه 500 أوتي
كثرهــم مــن اإلنكليــز طبعــًا، لكــن فيهــا  بنحــو 6000000 نفــس، أ
ــن  ــا م ــوا إن فيه ــى قال ــرى، حت ــم األخ ــن األم ــرة م ــات كبي جماع
كثــر  كثــر ممــا فــي أبرديــن، ومــن األيرلندييــن أ االســكوتالنديين أ
كثــر ممــا فــي فلســطين، ومــن  ممــا فــي دبلــن، وفيهــا مــن اليهــود أ
كثــر ممــا فــي روميــة. وســنعود إلــى وصــف المتاحــف  الكاثوليــك أ

ــدن وباريــس: ــن لن ــرق بي ــا بذكــر الف والتحــف، ونكتفــي هن

الفرق بني لندن وباريس
ــع  ــدن أوس ــن لن ــة، ولك ــة والعظم ــي الفخام ــان ف ــا توأم )1( إنهم
مســاحًة وأضخــم أبنيــًة وأظلــم جــّوًا. أمــا باريــس فإنهــا أجمــل 

منظــرًا وأكثــر زهــّوًا وأشــرق ســماًء وأصفــى هــواًء.
)2( ليــس فــي لنــدن أماكــن للجلــوس فــي ســبيل اللهــو أو الراحــة 
ــب  ــي باريــس. فالغري ــي ذكرناهــا ف ــارات الت ــوات والب كالقه



127

مدخل إحدى محطات القطار 



128

إنكلترا

لــه إال  ليــس  المنــازل  الراحــة فــي غيــر  إلــى  إذا احتــاج 
المقاعــد فــي الحدائــق العموميــة، أو يمــّر بالشــوارع للفرجــة. 
وفــي لنــدن حانــات كثيــرة ألنــواع الخمــور، وحوانيــت لشــرب 
رات،  بــات أو المخــّدِ الشــاي أو القهــوة أو غيرهمــا مــن المرّطِ
فتتناولــه  تريــده،  مــا  تطلــب  التجاريــة  كالمخــازن  لكنهــا 
ــم.  ــي مطع ــام ف ــاول الطع ــو أردت تن ــل ل ــا تفع وتنصــرف كم
وليــس عندهــم مجالــس للتســلية إلــى موائــد كمــا فــي القاهــرة 
ــرة  ــو كثي ــن الله ــوات وأماك ــث القه ــن حي ــرة م ــاًل. والقاه مث
ــدن أماكــن  ــى أن بعضهــم أنشــؤوا فــي لن الشــبه بباريــس، عل
مــن هــذا القبيــل تشــبه مــا فــي باريــس، لكنهــا قليلــة، وليســت 

ــى قــوارع الطــرق. عل
ــع لمقبــل  )3( إن الماشــي فــي شــوارع باريــس إذا اقتضــى أن يوّسِ
ــل  ــا يفع ــن كم ــن التصــادم، تحــوَّل نحــو اليمي ــًا م ــه خوف علي
ــون فــي  ل ــاس يتحوَّ ــدواب والن ــات وال أهــل القاهــرة. فالمركب
شــوارع باريــس إلــى يمينهــم، أمــا فــي لنــدن فبعكــس ذلــك؛ 
ــى  ــم إل كل منه َل  ــوَّ ــوا تح ــي شــوارعها إذا تالق ــاّرة ف ألن الم
ــا  ــوا عليه ــواح كتب ــك بأل ــى ذل ــاس إل ــوا الن ــد نبَّه ــاره. وق يس
قولهــم »إلــى اليســار«، فــإذا تالقــى اثنــان وتحــوَّل كل منهمــا 
ــار.  ــى اليس ــوَّال إل ــك إذا تح ــان، وكذل ــه ال يتصادم ــى يمين إل
أّمــا إذا تحــوَّل أحدهمــا إلــى يمينــه، واآلخــر إلــى يســاره 



129

إذا  واإلنكليــزي  فالفرنســاوي  ولذلــك  يتصادمــان.  فإنهمــا 
ــّد  ــده ال ب ــي بل َده ف ــوَّ ــا تع ــى م ــا عل ــا، ومشــى كل منهم تالقي

ــا! ــن تصادمهم م
)4( ليــس فــي لنــدن أماكــن عموميــة للفحشــاء كمــا فــي باريــس، 
ــاس االّتجــار بهــا،  ــى الن ــة تحظــر عل ألن الحكومــة اإلنكليزي
خالفــًا لمعظــم حكومــات أوروبــا. وقــد أحســنت إنكلتــرا. ويــا 
ــا  ــا كم ــه عنه ــك فأخذت ــي ذل ــا ف ــدت مصــر به ــو اقت ــذا ل حب
ــن أســباب المدنيــة! ولكــن مصــر أباحــت  أخــذت غيــره م
إنشــاء تلــك األماكــن اقتــداًء بفرنســا وغيرهــا مــن الــدول التــي 

ــا ذلــك فــي »الهــالل«. تبيحــه، وقــد أخطــأت كمــا َبّيّن
كثــر ممــا فــي باريــس، وال  ــن ظاهــرة فــي لنــدن أ )5( إن هيبــة التديُّ
ــي  ــة الت ــة الضخم ــك المدين ــإن تل ــام اآلحــاد؛ ف ــي أّي ســيَّما ف
تعــّج أســواقها بالنــاس عجيجــًا فــي أثنــاء األســبوع، وقــد 
ُبِســطت فيهــا البضائــع، وُعِرضــت الســلع علــى قــوارع الطــرق 
ــًا  ــا بائع ــد فيه ــة ال تج ــًة خاوي ــد خالي ــوم األح ــي ي ــح ف تصب
ــاس بعــد  ــًا وال عامــاًل، وإنمــا يخــرج الن وال شــاريًا وال صانع
ــة أو غيرهــا فــي لنــدن  الصــالة للنزهــة فــي الحدائــق العمومي

ــا. وضواحيه
ــكك  ــى الس ــا، حت ــرا وقراه ــدن إنكلت ــائر م ــل س ــذا تفع وهك  
ــاد.  ــام اآلحــاد واألعي ــا تخــّف فــي أي ــإن حركته ــة ف الحديدي
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نــًا، وقــد نفعهــم ذلــك فــي  كثــر أمــم أوروبــا تديُّ فاإلنكليــز مــن أ
ــة. ــم االجتماعي ــن أحواله ــر م كثي

كثيــرًا مّمــا  )6( إن عــادة البخشــيش شــائعة فــي لنــدن، لكنهــا أقــّل 
منــا. فــي باريــس لقّلــة القهــوات والمالهــي كمــا قدَّ

)7( ال تجــد فــي الشــوارع العموميــة مــن بنــات الرصيــف مــا تجــده 
ــي باريس. ف

وسنعود إلى لندن عند الكالم على المتاحف واآلثار.  

4 - نظام االجتماع فيها

ــرا يشــبه -علــى إجمالــه- نظــام ســائر  نظــام االجتمــاع فــي إنكلت
الممالــك األوروبيــة مــن حيــث العائلــة والحكومــة والمدرســة 
ــا  ــو ذكره ــرا بخصائــص ال يخل ــي إنكلت ــاز ف ــه يمت والكنيســة، لكن

ــا: ــاك أهّمه ــدة، ه ــن فائ م

1 - طبقات األّمة
مــن  وأقــدم  الدســتورية،  الحكومــات  أّم  إنكلتــرا  أن  يخفــى  ال 
ــن  ــة م ــم مؤّلف ــة عنده ــك فاألّم ــع ذل ــة، وم ــوق العاّم ــرف بحق اعت
طبقتيــن متباينتيــن، ال تختلــط إحداهمــا باألخــرى؛ نعنــي الخاصــة 
ــن  ــك م ــوم، وذل ــان والعم ــال، أو األعي ــرفاء والعم ــة، أو الش والعاّم
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ــورد صاحــب األرض،  ــا الل ــي كان فيه ــرون الوســطى الت ــا الق بقاي
ــه أو  ــاس أعــوان ل ــده، وســائر الن ــى بل ــه عل ــه الســيادة هــو وأهل ول
كثــر أمــم أوروبــا فــي عصــر  عّمــال فــي مزارعــه. وكان ذلــك شــأن أ
كثرهــم عدلــوا عنــه، وســاووا بيــن طبقــات األّمــة  اإلقطــاع، لكــن أ
فــي الحقــوق والواجبــات، إال اإلنكليــز فــال يــزال ألهــل الســيادات 
ــي بعــض األحــوال  ــا عــن ســواهم ف ــازون به ــوق يمت القديمــة حق
السياســية واالقتصاديــة. ولــكّل مــن هاتيــن الطبقتيــن شــأن خــاّص 
ــي  ــان ف ــة طبقت ــّواب األّم ــة األخــرى. ون ــأن الطبق ــن ش ــتقّل ع مس
ــل  ــرى مث ــد ت ــوم. وق ــس العم ــان، ومجل ــس األعي ــين: مجل مجلس
هذيــن المجلســين فــي بعــض األمــم األخــرى، لكنــه عنــد اإلنكليــز 
مبنــّي علــى تسلســل األرســتقراطية مــن األجيــال الوســطى، وال 
يــزال كثيــٌر مــن األرضيــن ملــكًا للشــرفاء يتوارثونهــا، وال يبيعونهــا 
بيعــًا قاطعــًا، وإنمــا يبيعــون مرافقهــا إلــى َاَجــل معيَّــن. والغالــب أن 
يبيعــك الشــريف األرض تملكهــا إلــى 999 ســنة، فتدفــع لــه ثمنهــا 
أو حــّق صيرورتهــا إليــك بعــد تلــك المــّدة، ويبقــى لــه عليــك مــال 
ــم  ــي اصطالحه ــّمونه ف ــه يس ــاق علي ــّم االّتف ــنة، يت يتقاضــاه كّل س
»chief«. وقــد يحتالــون فــي تمليــك األرض حيلــة شــرعية فيتَّفــق 
الشــاري والبائــع علــى مبلــغ يدفعــه الشــاري مــّرة واحــدة بــدل 
األقســاط الســنوية نحــو مــا تفعــل الحكومــة المصريــة فــي اســتبدال 
معــاش المســتخدمين، فــإذا دفــع الشــاري ذلــك المــال صــار مالــكًا 
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ــأرض.  ل

عرفنــا صديقــًا لنــا فــي منشســتر ابتاع منــزاًل من أحــد الشــرفاء بألفي 

جنيــه دفعهــا معّجــاًل، وبقــي عليــه األقســاط »التشــيف« نحــو مئــة 

ــه يدفعهــا كل ســنة، وأخبرنــا أنــه ينــوي أن يســتبدل األقســاط  جني

بألفــي جنيــه أخــرى فيصيــر المنــزل ملــكًا لــه.

فاإلنكليــز عندهــم الحّرّيــة واإلخــاء، وليــس عندهــم المســاواة، 

ــرفاء،  ــن الش ــازات م ــك االمتي ــزع تل ــى ن ــون عل ــم عامل ــى أنه عل

ــئ  وقــد أفلحــوا فــي كثيــر مــن مطالبهــم، لكــن المســاواة الكّلّيــة يبّطِ

ــل األرســتوقراطية فــي نفــوس القــوم مــن أجيــال  الوصــول إليهــا تأصُّ

ــن  ــة. وم ــم االجتماعي ــن آدابه ــر م ــي كثي ــا ف ــى تراه ــة، حت متوالي

آثارهــا المحسوســة أنــه ليــس فــي قطــر الســكك الحديديــة درجــة 

وســطى بيــن األعيــان والعمــوم. فالقطــار عندهــم فيــه عربــات مــن 

ــة  ــد درج ــة، وال تج ــة الثالث ــن الدرج ــات م ــى وعرب ــة األول الدرج

ثانيــة فــي ُقُطرهــم إال مــا يتَّصــل منهــا بالقطــر الفرنســاوي وغيرهــا 

ــى الحــدود. عل

2 - ضرائب الدخل

ال تخلــو دولــة مــن ضرائــب تضربهــا علــى رعاياهــا تســّد بهــا 

بينهــم،  القضــاء  أو  نفقــات رعايتهــم والقيــام علــى حراســتهم 



133

ــب اقتضــاه  ــك نوعــًا مــن الضرائ ــى ذل ــدون عل ــز يزي لكــن اإلنكلي

تفــاوت الثــروة فــي طبقــات األّمــة، فجعلــوا مقــدار الضريبــة بنســبة 

ــى رأس  ــى الدخــل ال عل ــي تقديرهــا عل ــون ف ل ــروة، ويعّوِ ــك الث تل

المــال، فيفرضــون علــى الغنــي أو التاجــر مبلغــًا مــن دخلــه الســنوي 

ــى  ــة عل ــا الحكوم ــة فرضته ــا إعان ــل، أصله ــة الدخ ــّمونه ضريب يس

األّمــة لالســتعانة بهــا علــى محاربــة الفرنســاويين ســنة 1512، 

فقــرَّر البرلمــان -يومئــذ- أن يدفــع العاّمــة 3/15 مــن دخلهــم تلــك 

الســنة، والكهنــة يدفعــون الخمــس. وفــي ســنة 1798 زادوهــا لمثــل 

لونهــا  عونهــا ويعّدِ ذلــك الســبب، ومــا زالــوا يزيــدون الضرائــب وينّوِ

ــه اآلن. وهــي تختلــف حســب الســنين،  ــى بلغــت مــا هــي علي حت

ولكنهــا نحــو خمســة فــي المئــة مــن الدخــل، أو شــلن فــي الجنيــه. 

ــي  ــًا ف ــه 160 جنيه ــغ دخل ــذي يبل ــة إال ال ــذه الضريب ــع ه وال يدف

الســنة فمــا فــوق. ولهــم شــروط لمــن يزيــد دخلــه علــى ذلــك إلــى 

ــن زاد  ــا م ــة. أّم ــض الضريب ــن بع ــم م ــؤالء يعفونه ــه، فه 700 جني

ــغ دخــل  ــد بل ــة. وق ــة كامل ــع الضريب ــه فيدف ــى 700 جني ــه عل دخل

الحكومــة مــن هــذه الضريبــة نحــو 32000000 جنيــه فــي الســنة، 

ــرات  ــائر المكس ــات وس ــد الروحي ــارك وعوائ ــب الجم ــر ضرائ غي

ــن  ــاة المه ــي معاط ــص، واإلذن ف ــّق الرَُّخ ــر ح ــّدرات. وغي والمخ

ــالف أشــكالها. ــى اخت عل
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3 - العاّمة والعناية هبم

ــي  ــا ف ــراب كم ــاب وإض ــن اعتص ــاكل م ــرا مش ــي إنكلت ــة ف للعاّم
فرنســا، لكــن لإلنكليــز عنايــة خاّصــة بهــم، وال ســّيما طبقــات 
العمــال والخــدم. لعــل ذلــك مــن بقايــا واجبــات األرســتقراطية فــي 
العهــد القديــم؛ ألن رّب البلــد »اللــورد« كان يــرى نفســه مســؤواًل 
عــن حــال أتباعــه مــن حيــث أســباب معائشــهم. ولــو تتبَّعــَت تاريــخ 
لــت  م ذكُرهــا لرأيتهــا تنوَّعــت وتعدَّ وضــع ضرائــب الدخــل المتقــّدِ
طبقــًا لمصلحــة العّمــال أو الفقراء من أصحاب التجــارات الصغرى. 
كانــت فــي أّول وضعهــا شــاملة كّل إنكليــزي مهمــا َقــلَّ دخلــه، ثــم 
لونهــا حتــى أعفــوا منهــا أصحــاب الدخــل القليــل الــذي  أخــذوا يعّدِ
فوهــا عــن الذيــن ال يزيــد دخلهــم  ال يزيــد علــى 160 جنيهــًا. وخفَّ
ــت. وال  ــا رأي ــاس كم ــى ســائر الن ــا عل ــًا، وأبقوه ــى 700 جنيه عل
ــق فــي مرافــق  ــع مــن الضرائــب ُتنَف يخفــى أن األمــوال التــي ُتجَم
كثــر  األّمــة بــال تمييــز بيــن الغنــي والفقيــر، أو هــي لمصلحــة الفقيــر أ
ممــا هــي لمصلحــة الغنــي، وفــي عنايــة بالعاّمــة كالــزكاة فــي صــدر 

اإلســالم ُتؤَخــذ مــن األغنيــاء ُوتنَفــق فــي الفقــراء.
الفقــراء مــن  تعــّد نفســها وصّيــة علــى  والحكومــة اإلنكليزيــة 
باعهــا، أو  رعاياهــا؛ فتضــع القوانيــن لمصلحتهــم وتجبرهــم علــى اّتِ
هــي تتوّلــى تنفيذهــا عليهــم - لعّلهــا تّتقــي اعتصابهــم أو إضرابهــم. 
مــن ذلــك قانــون صــدر فــي الصيــف الماضــي ونحــن فــي إنكلتــرا، 
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وضعتــه الحكومــة لمنفعــة الخــدم وصغــار المســتخدمين اســمه 
»National lnsurance act« فــي 140 صفحــة كبيــرة. مآلــه 
ه بيــن  ضمــان مســتقبل كل مســتخدم فــي المملكــة اإلنكليزيــة ســنُّ
16 و70 ســنة، يقــّل دخلــه الســنوي عــن 160 جنيهــًا. وكل عامــل 
يشــتغل بيــده لحســاب نفســه، ولــو زاد دخلــه عــن 160 جنيهــًا 
ــه  ــن دخل ــزن م ــؤالء أن يخت ــن ه ــى كل م ــرض عل ــنة، فتف ــي الس ف
ــًا ال  ــك إجباري ــت ذل ــي شــيخوخته أو مرضــه - جعل ــه ف ــااًل يعين م
ليــن  يــرى العامــل مفــّرًا منــه بوجــه مــن الوجــوه. وهــو يشــمل الممّثِ
فــي المراســح وأســاتذة المــدارس الصغــرى والثانويــة، وكّتــاب 
المصــارف والمتاجــر، وخــّدام المنــازل، وعّمــال المعامــل، وفيهــم 
أصحــاب العاهــات البدنية، وســاقة المركبــات، والنوتيــة.. وغيرهم، 

وكل عامــل لــه رئيــس يدفــع لــه أجــرة.
وكيفيــة ذلــك الضمــان أن الحكومــة طبعــت أوراقــًا كالســراكي، أو 
قهــا فــي العمــال. وعلــى العامــل  االســتمارات فــي اصطالحنــا، تفّرِ
م واحــدة منهــا كل أســبوع، وعليهــا طوابــع مختومــة يشــترك  أن يقــّدِ
هــو ورئيســه والحكومــة فــي دفــع قيمتهــا، وتختلــف تلــك القيمــة 
باختــالف راتــب العامــل؛ فالرجــل الــذي تزيــد أجرتــه علــى شــلنين 
ونصــف شــلن فــي اليــوم يدفــع هــو أربعــة بنســات فــي األســبوع، 
ــة  ــين. الجمل ــع بنس ــة تدف ــة بنســات، والحكوم ــع ثالث ــه يدف ورئيس
تســعة بنســات »نحــو ثالثــة قــروش ونصف« ُتلَصــق بقيمتهــا طوابع 
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م للحكومــة كّل أســبوع. وإذا كان  علــى االســتمارة، وُتخَتــم، وُتقــدَّ
العامــل صاحــب هــذه األجــرة امــرأة ُتعاَمــل مثــل معاملــة الرجــل إال 
مــا تدفعــه هــي فيكــون ثالثــة بنســات بــداًل مــن أربعــة، ويختلــف 

مقــدار المدفــوع باختــالف درجــة العامــل ومقــدار أجرتــه.
وتختزنــه  أســبوع  كّل  مــه  يقّدِ مــا  للعامــل  تحفــظ  والحكومــة 
لحســابه، وقــد تســتثمره لــه فيضمــن مســتقبله رغــم إرادتــه. ومعظــم 
هــذا الضمــان مــن رئيســه والحكومــة، وهــي ال تضّرهــا لكــن تنفــع 
العامــل المســكين. وفــي ذلــك القانــون شــروط وأحــكام تفصيلية ال 
محــّل لهــا. لكنهــا -بــال شــّك- مــن أحســن مــا اســتنبطته القرائــح 
الحكومــة  نفقــة  علــى  مســتقبلهم  وضمــان  العمــال،  لمصلحــة 
وأصحــاب األمــوال، فضــاًل عّمــا فيهــا مــن المشــّقة علــى أصحــاب 
التجــارات أو المعامــل، فــإن كّل واحــد منهــم مكلَّــف بالتوقيــع على 
الســراكي أو االســتمارات بيــده كل أســبوع، وقــد يكــون عنــده مئــة 

عامــل أو ألــف.

5 - أخالق اإلنكليز

1 - الثبات والتعويل على احلقيقة
لإلنكليــز أخــالق بــارزة واضحــة تختلــف عّمــا لســواهم مــن األمــم، 

يمكــن تلخيصهــا بكلمتيــن نعنــي: 
الحقيقــة  إلــى  وشــؤونهم  أعمالهــم  فــي  يجنحــون  أنهــم   )1(
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الظواهــر. دون  المحسوســة 
)2( أنهــم ثابتــون فــي مبادئهــم وعاداتهــم ومشــاريعهم. فــإذا 
كثــر مــا يعــرض لــك  عرفــت ذلــك فيهــم هــان عليــك تعليــل أ
ــب  مــن أخالقهــم. واإلنكليــزي هــادئ الخلــق، ينــدر أن تتغلَّ
عليــه الحــّدة حتــى تخرجــه عــن طــور إرادتــه، ولذلــك تجدهــم 
ــون  ــون فــي أهــّم المســائل وأحــرج المشــاكل، ويتجادل يبحث
ويتناقشــون بهــدوء وســكينة، ويغلــب في أدّلتهــم أن ُتبنى على 
ــزي  ــك اإلنكلي ــر ل ــى العواطــف. ويظه ــا عل ــر مّم كث ــل أ العق
جامــدًا، وقــد تــرى فــي نفســك تفّوقــًا عليــه بســرعة الخاطــر، 
ــر علــى  ــد العمــل تجــده أثبــت منــك قدمــًا، وأصب لكنــك عن
التعــب، وأقــدر علــى المشــاريع الكبــرى، وتــرى فيــه ســكوتًا 
وطــول أنــاة فــي موقــف يســتفّز ســواه ويهيــج غضبــه، وليــس 
ذلــك مــن بــالدة فــي طبعــه، وإنمــا هــو مــن قبيــل ثباتــه فــي 
أعمالــه وتعويلــه علــى الحقائــق، فــال يكتــرث بالصغائــر بــل 
يجعــل هّمــه الغــرض الــذي يســعى إليــه، ال يبالــي بمــا يقــف 
فــي طريقــه مــن العقبــات، وال ســّيما إذا كانــت تلــك العقبــات 
أمــورًا وهمّيــة كالــكالم فــي الصحــف ونحوهــا، إذا لــم يكــن 
مبنّيــًا علــى حقائــق محسوســة - فهــو يهّمــه )أن يصــل حمــاره 
إلــى العباســية(، وال يلتفــت إلــى شقشــقة المــكاري فــي أثنــاء 

الطريــق.
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2 - الكربياء واألنانية

عــون  ــرون يترفَّ ــز أنهــم متكّبِ ومــن األخــالق المشــهورة عــن اإلنكلي

عــن مخالطــة ســواهم مــن األمــم. وهــي تهمــة ال تخلو مــن الحقيقة. 

إن اإلنكليــزي معجــب بنفســه، يفتخــر بدولتــه وأّمتــه، وينفــرد 

ــه  عــن ســائر األمــم، فــال يزاوجهــم أو يختلــط بهــم إال بمــا تقتضي

المصلحــة التجاريــة أو السياســية. وال عجــب، فإننــا فــي عصــر 

ــان  ــم، والروم ــان دولته ــي إّب ــرب ف ــا كان الع ــون كم األنجلوسكس

مــت  ــى ســواها توهَّ ــه عل ــت في ــة عصــر إذا تفّوق ــكل أّم ــم. ول قبله

ــة األصليــة - وهــي طبعــًا ال تنــال  امتيازهــا الفطــري عليهــم بالِجِبّل

ــاز بهــا عــن ســواها. ذلــك التفــّوق إال لمواهــب فيهــا تمت

ــاد أنهــم أنانيــون يحّبــون  ــن االنتق ــه إلــى اإلنكليــز م ــا يوجَّ ومم

االســتئثار بالمنافــع ألنفســهم، وهــو خلــق فطــري فــي اإلنســان 

ــه  ــزي؛ ألن ــي اإلنكلي ــر ف ــه يظه ــة دون أخــرى، لكن ــّص بأّم ال يخت

ــا يســّميه اآلخــرون  ــه م ــه. وال يهّم ــك ب ــره ويتمّس ــي أن يظه ال يبال

ض  أريحيــة أو نجــدة، ويعّدونهــا مــن أســمى المناقــب، فهــو ال يعــّرِ

ــاًل، أو  ــاويون مث ــل الفرنس ــا يفع ــة ســواه كم ــارة لمنفع ــه للخس نفس

كمــا يفعــل العــرب، ويعّدونــه مــن مفاخرهــم؛ ولذلــك كان العــرب 

ــز. ــا باإلنكلي ــاويين مم ــًا بالفرنس ــرع اختالط أس
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ومــن مقتضيــات الجنــوح إلــى الحقائــق أن اإلنكليــزي صريــح فــي 
أقوالــه وأعمالــه، ال يقــول غيــر مــا يعتقــده ولــو ســاءك قولــه، فيظهــر 
ذلــك منــه مظهــر الجفــاء، ولكنــه يعــّد المجاملــة ضربــًا مــن العبــث، 
فــال يــزال يتجنَّبــك حتــى يتعرَّفــك ويثــق بــك فيمــّد لــك يــده 
ــاء وأظــرف  ــد ذلــك مــن أخلــص األصدق ويصافحــك، ويكــون عن

الجلســاء.

3 - التربية األدبية والعقلية

ومــن مقتضيــات ذلــك الخلــق أيضــًا مــا تــراه مــن ثبــات اإلنكليــز 
فــي أفضــل وســائل التربيــة البدنيــة والعقليــة، وال ســّيما الرياضــة، 
وهــم قــدوة األمــم فيهــا. وقــد أّلــف ديمــوالن الكاتب الفرنســاوي 
ض قومــه علــى االقتــداء  م اإلنكليــز«؛ ليحــّرِ كتابــه »ســّر تقــدُّ
بهــم فــي التربيــة واألخــالق والتعليــم وغيــر ذلــك. واختــصَّ 
غوســتاف البــون أخــالق اإلنكليــز باإلطــراء فــي كتابــه »العوامــل 
ــة فــي تكــون األمــم« فاإلنكليــزي رأى بعيــن الحقيقــة  األخالقي
َبَعــه ووضــع لــه قواعــد  أن هــذا الضــرب مــن التربيــة مفيــد لــه، فاتَّ
أساســها الفائــدة الحقيقيــة بــال زخــرف وال تنميــق. وزادهــم ثباتــًا 
ــرام آراء رجــال التاريــخ وأصحــاب  ــى احت ــروا عل فيهــا أنهــم ُفِط
ــن  ــه م ــد - لعّل ــال جــدال أو نق ــا ب ــل به ــم، والعم المواهــب منه
ــة  ــذه المنقب ــي عصــر اإلقطــاع. وله ــم للشــرفاء ف ــا خضوعه بقاي
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فضــل كبيــر فــي جمــع كلمتهــم وتأييــد مســاعيهم؛ ألن األّمــة إذا 

عملــت بــرأي عقالئهــا كانــت كّلهــا عقــالء، بخــالف األمــم التــي 

ــوذ  ــوب والنف ــرأي األص ــب ال ــه صاح ــا أن ــن أفراده ــم كل م يزع

ــة كمــا هــو  ــرأي ســواه َصغــارًا ومذّل ــاع ل األعلــى، ويــرى االنصي

شــأن األمــم الضعيفــة التــي صــارت إلــى الشــيخوخة، وَاِذَن الزمان 

بفســاد أمورهــا وانقضائهــا.

4 - الصدق والوفاء

الخاطــر  بطــيء  اإلجمــال-  -علــى  اإلنكليــزي  أن  المشــهور 

ــه  ــي أعمال ــب- ف ــى الغال ــح -عل ــه ناج ــذكاء، لكن ــرط ال ــر مف غي

ومشــاريعه، فمــا هــي عّلــة نجاحــه؟ العّلــة الحقيقيــة أنهــم يعملــون 

بالقواعــد التــي قــرَّر عقالؤهــم أنهــا وســيلة النجــاح، وقــد رســخت 

مناهــا، وهــي تعّلمهــم أن  فــي أذهانهــم بالتربيــة لأســباب التــي قدَّ

ل فــي أعمالــه علــى الحقائــق  التاجــر أو الصانــع يجــب أن يعــّوِ

ــة  ــى الصــدق واألمان ــم عل له ــوا ُمَعوَّ ــة، فجعل ــة المتبادل ــع المنفع م

والثبــات، وهــي أهــّم أســباب نجاحهــم فــي أعمالهــم الكبــرى 

والصغــرى. وقــد اشــتهر ذلــك عنهــم حتــى جــرى مجــرى األمثــال. 

ــزي إذا ســألته عــن ســعر  ــار األرض أن اإلنكلي ــن تّج والمشــهور بي

بضاعتــه أعطــاك آخــر ســعر يوافقــه، وال يفتــح بابــًا لأخــذ والــرّد 

ــم. ــائر األم ــل س ــا تفع ــاومة، كم أو المس



141

5 - املحافظة على التقاليد

قــد رأيــت األّمــة اإلنكليزيــة ال تــزال حتــى اآلن محافظــة علــى 
األرســتقراطية رغــم إعراقهــا فــي الدســتورية - حتــى الدســتور 
نــوا قواعــده  عندهــا ال يــزال محفوظــًا بالتقليــد؛ أي أنهــم لــم يدّوِ
وشــروطه بمــا يســّميه العثمانيــون القانــون األساســي أو نحــوه، 
وإنمــا يجــرون بــه علــى التقاليــد الماضيــة، فيحكمــون فــي 
ــع  ــا أســالفهم م ــى أحــكام ســابقة أصدره ــاس عل شــؤونه بالقي
ــبق  ــم يس ــألة ل ــت مس ــوال. وإذا عرض ــات األح ــاة مقتضي مراع
الحكــم فيهــا حكمــوا فيهــا، وعــّدوا حكمهــم ســابقة لمــن يأتــي 
ــد  ــى التقالي ــة عل ــم محافظ ــر األم كث ــن أ ــز م ــم. فاإلنكلي بعده
المتوارثــة، وذلــك مــن قبيــل الثبــات فــي أخالقهــم. ولهــذا 
الســبب كانــوا مــن أشــّد النــاس احترامــًا لرجــال التاريــخ منهــم، 
ينصبــون لهــم التماثيــل ويعملــون بأقوالهــم؛ ولهــذا الســبب 
نفســه جــروا فــي اســتعمارهم علــى احتــرام تقاليــد األمــم التــي 
ــي  ــم ف ــون له ــال يتعرَّض ــم، ف ــلطانهم أو حمايته ــي س ــل ف تدخ
شــيء مــن أديانهــم أو عاداتهــم، بــل يســاعدونهم علــى القيــام 
كثــر  بشــعائرهم الدينيــة أو الوطنيــة. ولذلــك كان الشــرقيون أ
عهــم وبعدهــم  ارتياحــًا إلــى ســيادتهم ممــا إلــى ســواها، لــوال ترفُّ

ــة. عــن المجامل
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6 - التديُّن والنظام

ــكون  ــم متمّسِ ــد أنه ــى التقالي ــة عل ــات والمحافظ ــل الثب ــن قبي وم

جيرانهــم  مــن  األمــم  كثــر  أ تطــرُّف  رغــم  الدينيــة  بعقائدهــم 

ــال  ــاوأة رج ــروا بمن ــى جاه ــة، حت ــة الديني ــي الحّرّي ــم ف وزمالئه

الكهنــوت ومطــاردة الجمعيــات الدينيــة، فاإلنكليــز مــا زالــوا 

ــه،  ــى طقوســه وتعاليم ــون عل ــن، يحافظ ــداب الدي ــكين بأه متمّسِ

يقفلــون  كيــف  ذكرنــا  فقــد  األحــد،  يــوم  الراحــة  ســّيما  وال 

الحوانيــت والمخــازن وغيرهــا فــي أيــام اآلحــاد واألعيــاد.

وتقديســه  للنظــام  خضوعهــم  -أيضــًا-  القبيــل  هــذا  ومــن 

واإلذعــان لــه باحتــرام وافتخــار، ال يســتنكف مــن ذلــك كبيرهــم 

وال صغيرهــم، وال يــرى الملــك بأســًا أن يعتــرف بالخطــأ بيــن 

مــن  هــو  وإنمــا  ِحّطــة.  ذلــك  يعــّد  رعايــاه، وال  يــدي أصغــر 

ــم  ــد كتبه ــا. وتج ــم إّياه ــة واحترامه ــى الحقيق ــم إل ــاج جنوحه نت

ــم هــذه المنقبــة وأمثالهــا  المدرســية مشــحونة بالحكايــات التــي تعّلِ

مــن الصراحــة بالقــول واالعتــراف بالخطــأ، غيــر القــدوة الحســنة 

ــم  ــم أو كباره ــن أســاتذتهم أو والديه ــذ م ــي يســتفيدها التالمي الت

ــبيل. ــذا الس ــي ه ف



143

7 - الشعور بالواجب

إن الشــعور بالواجــب عــاّم فــي الممالــك الراقيــة، لكنــه ظاهــر كل 

ــه مــن  ــزي يعــرف مــا علي ــز؛ فاإلنكلي الظهــور فــي أخــالق اإلنكلي

حــّق أدبــي أو مــاّدي، فيؤّديــه فــي حينــه بــال مطالبــة أو اســتحثاث؛ 

كثــر النــاس عمــاًل وأقّلهــم  يفعــل ذلــك بهــدوء وســكينة، ألنــه مــن أ

كالمــًا، فــإذا وعــدك بزيــارة كــن علــى ثقــة أنــه ُمنِجــٌز وعــده، وإذا 

ــد لــك نجاحــه فيهــا،  ب عندهــم أن ال يؤّكِ كّلفتــه بخدمــة فمــن التــأدُّ

وا  ب« فــإذا قــال هــذا قائــل منهــم عــدُّ وإنمــا يقــول: »إنــي ســأجّرِ

ــى تكليــف آخــر  ــدًا، وهكــذا إذا عــزم أحدهــم عل ــه وعــدًا أكي قول

ــه  ــل طلب ــه يجع ــه، فإن ــد يتوّقع ــه أو وع ــه بحــّق ل ــة أو مطالبت بخدم

بصــورة االســتفهام أو الشــّك، فيقــول مثــاًل: »مــاذا تظــّن لــو فعلــت 

كــذا«، فيعــّد ذلــك وعــدًا ال بــّد  كــذا؟« فيجيبــه »أظننــي فاعــاًل 

مــن قضائــه. وهــذه التعابيــر تكــون غالبــًا فــي الطبقــة الراقيــة مــن 

القــوم.

8 - املرأة اإلنكليزية
كثــر  المــرأة فــي إنكلتــرا تشــبه ســائر النســاء فــي أوروبــا فــي أ

األحــوال االجتماعيــة واألدبيــة، لكنهــا تفــرق عنهــن بمــا يقتضيــه 

الخلــق اإلنكليزيــة أو التربيــة اإلنكليزيــة مــن بعــض الوجــوه، فهــي 
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أميــل إلــى الحقائــق فــي آدابهــا وعاداتهــا وأزيائهــا، ويمتــاز الــزّي 
اإلنكليــزي -غالبــًا- بالبســاطة ألنهــم يالحظــون فيــه المنفعــة 
ــوب  ــة بث ــت إنكليزي ــيء. وإذا رأي ــي كل ش ــأنهم ف ــة - ش الحقيقي

ــز. ــر اإلنكلي ــه غي ــد ب ــا تقّل مزخــرف فإنه
ومــن هــذا القبيــل انصرافهــا إلــى الرياضــة البدنيــة باأللعــاب 
ــل؛ ولذلــك  ــى لعــب الســيف وركــوب الخي المشــهورة عندهــم حت
كانــت اإلنكليزيــة صحيحــة البنيــة نشــيطة الحركــة ممشــوقة القــوام 
مشــرقة الوجــه قوّيــة اإلرادة، وقــد أخذت تتشــبَّه بالرجــال وتجاريهم 
ســات حتــى طلبــن حــّق  فــي أعمالهــم. وتطرَّفــت طائفــة مــن المتهّوِ
ــّواب، وبالغــن فــي ذلــك، وخرجــن بــه  التصويــت فــي مجلــس الن
عــن طورهــن الــذي ُخِلقــن لــه، واســتخدمن العنــف فــي مطالبهــن. 
وال نظنهــن إال راجعــات إلــى الصــواب، وحكمنــا علــى المــرأة 
اإلنكليزيــة مــن هــذا الوجــه مثــل حكمنــا علــى المــرأة الفرنســاوية 

ــا علــى أخــالق الفرنســاويين: عنــد كالمن
»إن المــرأة اإلنكليزيــة ُخلقــت لتهتــّم بشــؤون بيتهــا وعائلتهــا، فــإذا 

لــت عــن ذلــك إلــى أعمــال الرجــال خرجــت عــن طبيعتهــا«. تحوَّ
ــوع  ــرة الخض ــا كثي ــل فطرته ــي أص ــة ف ــرأة اإلنكليزي ــى أن الم عل
ــا  ــة مهم ــائر العائل ــة س ــه وراح ــبيل راحت ــي س ــتهلك ف ــا تس لرجله
كلَّفهــا ذلــك، لكنهــا -وهــي عــذراء- تتمّتــع بمــا يتمّتــع بــه الشــاب 
مــن الحّريــة الشــخصية فــي ذهابهــا وإيابهــا وقيامهــا وقعودهــا، فــإذا 
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جــت انقطعــت إلــى بيتهــا، ولــم يعــد يهّمهــا ســواه مــع احتــرام  تزوَّ

زوجهــا ومعرفــة حّقــه، فلعــّل المطالبــات بحقــوق الرجــال هــن مــن 

جــات. ــر المتزّوِ غي

9 - طريقتهم يف االستعمار

علــى  التعويــل  نعنــي   - األساســي  اإلنكليــزي  الخلــق  وتــرى 

الحقيقــة مــع الثبــات - ظاهــرًا فــي طرقهــم السياســية، كاالســتعمار 

مثــاًل، فــإن لهــم فيــه طريقــة تخالــف طــرق المســتعمرين؛ فهــم 

ــم  ــة، ال يهّمه ــدة الحقيقي ــى الفائ ــتعمار إل ــن وراء االس ــرون م ينظ

ــة والتفاخــر بســعة الســلطة بقــدر مــا  زخــرف الســيادة وأّبهــة الدول

تهّمهــم المصلحــة الحقيقيــة فــي االســتعمار. وقــد وجــدوا -بعيــن 

العقــل- أن المصلحــة الحقيقيــة مــن الفتــح أو االحتــالل إنمــا 

هــون ســعيهم إليهــا، وال  هــي المرافــق االقتصاديــة أو الماليــة فيوّجِ

ــا  ــرض منه ــم يكــن الغ ــم ســيادة إن ل ــا أن تكــون له ــم َبعده يهّمه

ــى  ــم عل ــم صبره ــول أناته ــم وط ــن ثباته ــة. وم ــة االقتصادي المنفع

اســتثمار مطامعهــم االســتعمارية أعوامــًا متطاولــة ترســخ فــي أثنائهــا 

ــدون بهــا حقوقهــم؛  أقدامهــم، أو تســنح لهــم فــرص يغتنمونهــا، ويؤّيِ

ولهــذا الســبب رأيتهــم ال يتعّجلــون وضــع الحماية أو إعالن الســيادة 

بــل -بعكــس ذلــك- يتســاهلون مــع مســتعمراتهم فــي االســتقالل 

اإلداري حتــى ال يبقــى فــرق ُيذَكــر بينــه وبين االســتقالل الحقيقي، 
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ــم أن  ــم أو تحــت نفوذه ــي حيازته ــد الداخــل ف ــن البل ــم م ويهّمه
تكــون مصالحهــم الماّديــة رائجــة فيــه، وال يبالــون أن يجيئهــم 
ذلــك بطريــق االحتــالل أو الحمايــة أو االســتعمار. وعلــى هــذا 
المبــدأ حّلــوا قيــود أســتراليا وكنــدا والترانســفال وغيرهــا، وال نــرى 
مانعــًا مــن أن يفعلــوا ذلــك فــي الهنــد وغيرهــا إذا تحّققــوا ضمــان 
ــم  ــة، وأن تكــون له ــم الوّدي ــاء عالئقه ــة وبق ــم االقتصادي مصالحه

ــارات األخــرى. ــن االعتب ــة م األفضلي
ــر  ــذا العص ــي ه ــة ف ــة اإلنكليزي ــا األّم ــت إليه ــي بلغ ــطوة الت فالس
كثــر ممــا علــى ذكائهــم. إن األخــالق التي  تتوّقــف علــى أخالقهــم أ
ذكرنــا أمثلــة منهــا جعلــت أربعيــن مليــون إنكليــزي يحكمــون نحــو 
350 مليــون نفــس مــن أمــم شــّتى فــي القــارات الخمــس. وفيهــم 
ــات  ــن طبق ــم م ــي وغيره ــدي والزنج ــي والهن ــي والمغول القوقاس
النــاس يتكلَّمــون عشــرات مــن اللغــات المختلفــة. إن اإلنكليــز 
ــل  ــات والتعوي ــها الثب ــة، وأساس ــم المتين ــك بأخالقه ــتطاعوا ذل اس
علــى الحقيقــة، وإال فــإن بيــن األمــم الداخلــة فــي ســلطانهم شــعوبًا 
ال يقّلــون عنهــم ذكاء، ويفوقونهــم فــي كثيــر مــن المواهــب العقليــة، 

ــب أو االســتقالل. وإنمــا تنقصهــم األخــالق الالزمــة للتغلُّ

10 - املدنّية احلديثة ومدنّية العرب
فاإلنكليــز مــن أوضــح األمثلــة لأخــالق المالئمــة لــروح هــذه 
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المدنّيــة، وإن كانــت ال تالئــم المدنيــات األخــرى؛ إذ لــكّل مدنّيــة 
ــة العــرب  قواعــد ُتبنــى عليهــا دعائمهــا وال تصلــح إال بهــا. فمدني
ــة  ــا: األريحي ــالم، أهمه ــدر اإلس ــي ص ــرب ف ــب الع ــها مناق أساس
ــق  ــرم الخل ــدر وك ــعة الص ــم وس ــاء والحل ــوار والوف ــدة والج والنج
ــر  ــة أو األمي ــة. كان الخليف ــة الحديث ــم المدنّي ــا ال يالئ ونحوهــا مم
يعفــو أحيانــًا عــن القاتــل؛ العتبــار قــام بنفســه مــن قــوٍل ســمعه أو 
فكــٍر خطــر لــه، ويعــّد ذلــك أريحيــة، وكان القــوم يتواصــون بالعفــو 
عنــد المقــدرة، واألخــذ بأســباب الكــرم، يقيمــون بيــوت الضيافــة 
ينــزل فيهــا األضيــاف أشــهرًا ال يســألهم أحــد مــن هــم، وكان لهــم 
ضــرب مــن االرتــزاق بالســخاء مــن الخليفــة فمــن حولــه، وأتباعهــم 
وحواشــيهم وأعوانهــم، يقيــم فــي بيــت األميــر أو العامــل عشــرات 
كلــون ويشــربون ويلبســون وال عمــل لهــم،  أو مئــات مــن النــاس يأ
ن اإلســالمي. فهذه  وِقــْس علــى ذلــك ممــا فصّلنــاه فــي تاريخ التمــدُّ
ــي أساســها  ــة الت ــة الحديث ــات المدني ــدة عــن مقتضي ــب بعي المناق
مبادلــة الحقــوق والواجبــات، ال حلــم وال عفــو وال أريحيــة وال 
نجــدة، وإنمــا ينــال المــرء مــن الــرزق أو المنصــب علــى قــدر ســعيه 
ــارات السياســية،  ــة واالعتب ــه بمقتضــى القواعــد االقتصادي ومواهب
فــال يرتقــي فــي هــذا الســلك غيــر العــارف بأحــكام السياســة الــذي 
ــة، ويحافــظ  ينظــر إلــى حقائــق األشــياء بالنظــر إلــى مصلحــة األّم
علــى العدالــة وشــروطها، ال ينفــق قرشــًا إاّل فــي طريقــه. وغيــر ذلــك 



148

إنكلترا

مــن المناقــب الشــائعة فــي أوروبــا لهــذا العهــد. ولــكّل دولــة أّيــام 
ورجــال.

6 - آثارها

إلنكلتــرا آثــار معنويــة فــي نفــوس العقــالء مرجعهــا إلــى اإلعجــاب 
بأخالقهــم وتربيتهــم ونظــام عائالتهــم، حتــى أعداؤهــم فإنهــم 
ضــون أقوامهــم علــى  يعترفــون لهــم بســمّو األخــالق وثباتهــا، ويحّرِ

تحّديهــا.
أمــا اآلثــار البنائيــة فإنهــا كثيــرة فــي إنكلتــرا، وال ســّيما فــي لنــدن. 
ــا  ــة، وعددن ــذه المدين ــا عــن ه ــي كالمن ــا ف ــا شــيئًا منه ــد ذكرن وق
ــاّر فــي  ــة والشــوارع وغيرهــا. وال يســتطيع الم ــا مــن األبني ــا فيه م
شــوارعها وســاحاتها غيــر اإلعجــاب بمــا يــراه منصوبــًا هنــاك مــن 
التماثيــل الفخيمــة لمشــاهير الرجال؛فــإن اإلنكليــز كثيــرو االحتــرام 
ألســالفهم يقيمــون لهــم التماثيــل كمــا يقيمونهــا للقّديســين، وكمــا 
ــه فــي شــوارعهم  ــون تماثيل ُيْعَجــب الفرنســاويون ببونابــرت وينصب
وحدائقهــم وســاحاتهم وقصورهــم، فاإلنكليــز يفعلــون نحــو ذلــك 
ــرى  ــك بالقصــور الكب ــا. وناهي ــن، ونلســن، ونحوهم ــل ولنت بتماثي
والمعابــد الفخيمــة فإنهــا كثيــرة فــي لنــدن، فنكتفــي باإلشــارة إلــى 

قنــا لزيارتــه فــي هــذه الرحلــة فنقــول: أشــهرها ممــا وّفِ
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1 - كنيسة القّديس بوليس

إنهــا قائمــة فــي منتصــف المدينة، وهي أفخــم أبنيتهــا وأعالها ومن 
خــون علــى أصــل بنائهــا، ولكنهــم  أقدمهــا عهــدًا. لــم يتَّفــق المؤّرِ
ــن  ــن الرومانيي ــن زم ــد م ــا معب ــي مكانه ــه كان ف ــى أن ــون عل ُمتَّفق
ثــم خــرب وأقامــوا مكانــه كنيســة ســنة 610، واحترقــت ســنة 961 
فُاعيــد بناؤهــا، وتوالــى عليهــا الخــراب والترميــم مــرارًا حتــى 
ــى يــد مهنــدس  دت كلُّهــا فــي أواخــر القــرن الســابع عشــر عل ــّدِ ُج
شــهير اســمه خريســتوفر ريــن، بــدؤوا ببنائهــا ســنة 1675، وتّمــت 
ســنة 1710، وأنفــق فــي ســبيل ذلــك 850000 جنيــه ُاِخــذت 
مــن األهليــن بضريبــة وضعتهــا الحكومــة علــى الفحــم الــوارد إلــى 
لنــدن. وكان ريــن هــذا يســتولي فــي أثنــاء هــذه المــّدة علــى راتــب 

ــه فــي الســنة. ســنوي مقــداره 200 جني
ُبِنيــت هــذه الكنيســة علــى مثــال كنيســة القّديــس بطــرس فــي 
كبــر كنائــس العالــم  روميــة، لكنهــا أصغــر منهــا. ومــع ذلــك فهــي أ
بعــد كنائــس روميــة وميــالن وإشــبيلية وفلورنســا، شــكلها كالصليــب 
ــا  ــّو قّبته ــًا، وعل ــا 118 قدم ــدم، وعرضه ــا 500 ق ــي، طوله الرومان
364 قدمــًا، قطــر قّبتهــا مئــة قــدم وقدمــان. وقطــر قّبــة كنيســة 
القديــس بطــرس فــي روميــة 139 قدمــًا. ويزيــد أهّمّيتهــا فــي نظــر 
الزائريــن مــا علــى جدرانهــا مــن النقــوش والصــور، ومــا أقامــوه فــي 
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جوانبهــا مــن تماثيــل عظمــاء اإلنكليــز، وأكثرهــم مــن كبــار القــّواد؛ 
فهــي بهــذا االعتبــار معــرض عظمــة إنكلتــرا، وإنمــا يفوقهــا بذلــك 

ديــر وســت منســتر اآلتــي ذكــره.
كبــر مــن جهــة الغــرب، وهــي قائمــة فــي الداخــل علــى  مدخلهــا األ
ركائــز ضخمــة مرّبعــة الجوانــب تشــبه ركائــز جامــع الســلطان أحمــد 
فــي اآلســتانة، وتشــبهها أيضــًا بالشــرفة المســتديرة المحيطــة بأعلــى 
ل وهلــة- أنها كنيســة كاثوليكية  ــم الداخــل -ألوَّ تلــك الركائــز. يتوهَّ
ــرى معظــم  ــث أن ي ــه ال يلب ــراه فيهــا مــن الصــور، لكن ــرة مــا ي لكث
ــل مشــاهير الرجــال. ال يســتطيع الداخــل إليهــا إالَّ  تلــك الصــور تمّثِ
ــا يشــاهده مــن فخامــة البنــاء وســعة المــكان ومــا ُنِصــب  التهيــب مّمِ
فــي جوانبــه مــن التماثيــل الرخاميــة والبرونزيــة، فيحســب نفســه فــي 
ســاحة الحــرب أو فــي ســاعة الدينونــة، وقــد اجتمــع نخبــة الرجــال 
ــّدهم  كان أش ــْن  ــي َم ــروا ف ــوه، أو ليتفاخ ــا فعل ــابًا عّم ــؤّدوا حس لي
ــاح  ــم البريطاني.وفــي الجن ــز الَعَل بطشــًا وأكثرهــم فضــاًل فــي تعزي
األيســر مــن صحــن الكنيســة تماثيــل جماعة يعرفهــم القّراء الســودان 
لــت الذهــاب إلــى  مثــل الجنــرال ســتيوارت قائــد الفرقــة التــي تعجَّ
الخرطــوم إلنقــاذ غــوردون ســنة 1884، وكان لهــم دخــل فــي 
شــؤون مصــر،  وكنــا فــي جملتهــا، فأصيــب قائدهــا ســتيوارت 
ــش  ــن الدراوي ــا وبي ــبت بينن ــة انتش ــي معرك ــه ف ــي بطن برصاصــة ف
قــرب المتمــة. ســقط ونحــن نــراه، وال ننســى تلــك الســاعة الرهيبــة؛ 
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ألننــا كنــا فــي أشــّد ســاعات الخطــر. كمــا نشــاهد تمثــال الجنــرال 
غــوردون، وقــد قتــل فــي الخرطــوم قبــل وصــول الحملــة بيوميــن. 
ــرال  ــل الجن ــو، وتماثي ــة واترل ــون صاحــب معرك ــال دوق ولنت وتمث
بتكــن والجنــرال بونســي اللذيــن ُقِتــال فــي واترلــو. واألميــرال نابيــه 
قائــد األســطول اإلنكليــزي فــي البلطيــك ســنة 1854، وهنــاك 
ر،  ــدس المصــّوِ ــاب األقــالم، بينهــم رينول ــاء وأرب طائفــة مــن األدب

خــان. وباتريــك نابيــه، وهالنــد المؤّرِ
وِقــْس علــى ذلــك التماثيــل العديــدة في الجنــاح األيمــن والمواقف 
األخــرى يعــرف القــّراء مــن أصحابهــا األميــرال نلســون الــذي أغــرق 
ــا  ــع فيه ــع رف ــر ســنة 1798، واشــتهر بمواق ــي قي ــي أب األســطول ف
ــد ُنِقشــت  ــا. وق ــار وغيرهم ــي كوبنهاغــن وترافلغ ــز ف شــأن اإلنكلي
أســماء تلــك المواقــع علــى قاعــدة تمثالــه، وقــد خســر ذراعــه اليمنى 
فــي واقعــة قــادس، فجلعــوه فــي التمثــال ُمتَِّشــحًا بــرداء يغّطــي تلــك 
الــذراع. ومنهــم الجنــرال أبركرومبــي الــذي ُقِتــل فــي أبــي قيــر ســنة 
1801، والجنــرال مــور الــذي ُقِتــل فــي كروتــا بإســبانيا. واألميــرال 
الــذي أنقــذ جبــل طــارق ســنة 1782. وفــي بعــض الحنايــا تــذكار 
ــم  ــت له ــي كان ــالم الت ــه األع ــرم وحول ــرب الق ــي ح ــن ف للمقتولي
هنــاك. ومــن المشــاهد الهاّمــة فــي هــذه الكنيســة قّبتهــا؛ لما تشــرف 
عليــه مــن األبنيــة البعيــدة فقــد صعدنــا إلــى قّمتهــا بُســلَّم درجاتــه 
ــدن كّلهــا، كمــا أشــرفنا  ــى لن ســتمئة وعشــرون درجــة، فأشــرفنا عل
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ــة فلهــا شــأن خــاّص  ــرج إيفــل. أمــا القّب ــة ب ــى باريــس مــن قّم عل
شــاهدنا مثلــه وراء محــراب كنيســة أرينــي باآلســتانة؛ نعنــي تفخيــم 
الصــوت، فــإن حــول قاعــدة هــذه القّبــة مــن الداخل شــرفة مســتديرة 
قطرهــا نّيــف ومئــة قــدم، ومحيطهــا نحــو 320 قدمــًا، يشــرف المــاّر 
فيهــا علــى صحــن الكنيســة وتســّمى »قاعــة التهامــس«، دخلناهــا 
مــن بــاب فــي بعــض جوانبهــا فرأينــا شــيخًا يهمــس فــي الحائــط 
بصــوت يــكاد ال يســمعه الواقــف بجانبــه، فأومــأ إلينــا أن نذهــب 
إلــى مقعــد فــي الجانــب اآلخــر مــن تلــك الشــرفة، فمشــينا ونحــن 
نســمع الصــوت يرتفــع كلمــا بعدنــا عــن ذلــك الشــيخ، فلمــا وصلنــا 
ــي  ــًا ف ــا خطاب ــو علين ــب يتل ــمعناه كالخطي ــر س ــرف اآلخ ــى الط إل

تاريــخ هــذا البنــاء.
فــة بالفسيفســاء، فيهــا تماثيــل  وتحــت أرض الكنيســة ســراديب مرصَّ
وأضرحــة للمشــاهير أيضــًا. منهــا ضريــح للــدوق ولنتــن مــن الرخــام 
الســماقي قائــم علــى قاعــدة مــن الغرانيــت وحولــه األعــالم التــي 
ــي  ــة الت ــه المركب ــا وبجانب ــال وفرنس ــبانيا والبرتغ ــن إس ــبها م اكتس
ــكان  ــي م ــو. وف ــي واترل ــه ف ــن زميل ــح بكت ــه، وضري ــت جّثت حمل
ــوع  ــوت مصن ــه تاب ــح نلســون في ــة ضري ــل منتصــف القّب آخــر يقاب
ــاوية  ــة الفرنس ــواري الدارع ــن س ــطى م ــارية الوس ــب الس ــن خش م
»لوريــان« التــي أحرقهــا أســطوله فــي أبــي قيــر ســنة 1798، 
وبجانبــه ضريــح رفيقــه كولنــوود، وضريحــان لنابيــه ونورتســك. 
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وتماثيــل جماعــات مــن رجــال األدب والتاريــخ، بينهــم الســير وليــم 
ــاء  ــرم، وأضرحــة لنس ــي الق ــي ف ــب حرب ــم مكات ــورد رســل أعظ ه

ــره. ــم.. وغي ــي العل شــهيرات ف

2 - قصر جيلد هول
ــة،  ــي ُتلقــى فيهــا الخطــب العمومي ــه الت اشــتهر هــذا القصــر بقاعت
وفيهــا خطــب روزفلــت منــذ بضــع ســنين كخطابــه المشــهور الــذي 
ــة  ــن كنيس ــر م ــّر الزائ ــا. يم ــرا فيه ــة إنكلت ــر وسياس ــه مص ــر في ذك
كثــر شــوارع لنــدن  القّديــس بولــس إلــى جيلــد هــول بشــوارع هــي أ
ــا  ــر األرض فيه ــة اســمها شيبســايد، يســاوي مت ــي جه ــًا، ف ازدحام

ــًا. 250 جنيه
ُبِنــَي هــذا القصــر -للمــّرة األولــى- فــي أوائــل القرن الخامس عشــر 
مقــّرًا لقضــاة ومجالــس البلديــة، ثــم تخــرَّب وأعيــد بنــاؤه وأنشــئت 
فيــه القاعــة المذكــورة وطولهــا 152 قدمــًا، وعرضهــا 50، وعلّوهــا 
ــات ونحوهــا،  ــة لالنتخاب ــس البلدي ــه المجال ــًا، تجتمــع في 89 قدم
وُتتلــى فيهــا الُخَطــب العاّمــة. وفيهــا ُحوِكــم جماعــة مــن المجرميــن 
العظمــاء مثــل أرل ســيري، والــالدي جــان غــراي.. وغيرهمــا. وفيها 
تماثيــل مشــاهير اإلنكليــز، والســّيما ونلتــن، ونلســن، وشــتام، وبت، 
ــاالن  ــا تمث ــي جملته ــل أخــرى، ف ــي قاعــة أخــرى تماثي ــور. وف وم
خشــبيان غريبــا الشــكل يعرفــان بـ»ياجــوج، وماجــوج«، ولــم نعلــم 
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ســبب هــذه التســمية.
وفــي جيلــد هــول مكتبــة فيهــا 143000 مجّلــد معروضــة للنــاس، 
وفيهــا متحــف صناعــي للســاعات، وغيرهــا مــن المصنوعــات 
ــا  ــة منه ــا صــور تاريخي ــرة، وقاعــة صــور فيه ــط كبي ــة وخرائ الدقيق
ــز واإلســبان ســنة 1782،  صــورة معركــة جبــل طــارق بيــن اإلنكلي
وصــور كثيريــن مــن الملــوك، وصــورة يوبيــل الملكــة فكتوريــا 
ــراس.  ــة أف ــا ثماني ــي كان يجّره ــة الت الماســي ســنة 1897 بالمركب
وتحــت األرض ســراديب مثــل ســراديب كنيســة القّديــس بولــس، 

ــة. ــس قديم ــور ونواوي ــا قب فيه

3 - بنك إنكلترا

نحــن اآلن علــى مقربــة مــن بنــك إنكلتــرا الشــهير، فــال ينبغــي لنــا 
ــا هــو  ــاؤه -كم ــد بن ــي ســنة 1734، وُاعي ــه ســكوتًا. ُبِن ــّر ب أن نم
اآلن- ســنة 1827، ليــس فــي ظاهــره نافــذة لكنهــم يضيئونــه مــن 
الداخــل مبالغــًة فــي االحتفــاظ بــه. أمــا البنــك، نفســه أي العمــل 
ــي المعــروف بهــذا االســم، فقــد أنشــئ ســنة 1697، وظــلَّ  المال
ــدن إلــى ســنة 1834، فأنشــئت بنــوك  ــد فــي لن هــو البنــك الوحي
ــاز عنهــا كلهــا بــأنَّ  ــه ال يــزال أعظمهــا جميعــًا، ويمت أخــرى، لكن

الحكومــة أذنــت لــه بإصــدار األوراق الماليــة.
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جنيــه   12000000 األصلــي  مالــه  رأس  كان  نــوت«  »بنــك 
ثــم تضاعــف مــرارًا، عــدد عّمالــه ألــف عامــل وال يخلــو مــن 
المتينــة،  ســراديبه  فــي  مختزنــة  ذهــب  جنيــه   20000000
و25000000 جنيــه عملــة ورق بيــن أيــدي النــاس، وهــو ينــوب 
عــن الحكومــة اإلنكليزيــة فيمــا يتعلَّــق بالديــون التــي عليهــا، 
ــد. وفــي  ــن قبــض ودفــع وترصي ــه بي ــا 672000000 جني وقيمته
ــا 50000  ــوت« يصــدر منه ــك ن ــع أوراق »بن ــة تطب ــك مطبع البن
قطعــة كّل يــوم مــن فئــة خمســة جنيهــات إلــى ألــف جنيــه. ويطبــع 
فيهــا أيضــًا »بنــك نــوت« الهندي. وآالتهــا بغاية اإلتقــان، وطريقة 
طبعهــا تســتدعي اإلعجــاب. ومــن عــادات هــذا البنــك أن يتلــف 
كل مــا يرجــع إليــه مــن أوراقــه، وال يدفــع للنــاس إال أوراقــًا جديدة 
خارجــة مــن تحــت يــد الطابــع، لكنــه ال يتلــف األوراق المرتجعــة 
ــن  ــن م ــي خزائ ــا خمــس ســنوات ف ــل يحفظه حــال اســتالمها، ب
ــة  ــّلا يقتضــي األمــر مراجعــة شــيء منهــا لشــهادة قضائي ــد لئ حدي
أو نحوهــا، ثــم ُتحــَرق. ويبلــغ عــدد مــا ُيجَمــع عندهــم منهــا فــي 
الســنوات الخمــس 80000000 ورقــة، وزنهــا 90 طنــًا، وقيمتهــا 
الماليــة 1750000000 جنيــه. وإذا فرشــت الواحــدة بجانــب 
األخــرى فــي خــّط واحــد تأّلــف منهــا درج طولــه 13000 ميــل. 
وفــي البنــك آلــة لــوزن الجنيهــات الذهــب وفرزهــا، تــزن 33 
جنيهــًا فــي الدقيقــة، فمــا كان منهــا ناقصــًا لفظتــه خارجــًا. وفــي 
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البنــك مخــزن لحفــظ المجوهــرات، ويحــرس البنــك شــرذمة مــن 
ــارًا. ــاًل ونه ــد لي الجن

4 - برج لندن

ــة لنــدن وأشــهرها.  واقــع علــى ضفــة التيمــس وهــو مــن أقــدم أبني
ــن  ــاء م ــن العظم ــجنًا للمجرمي ــوه س ــم جعل ــوك ث ــاًل للمل كان معق
ــه،  ــط ب ــق يحي ــدق عمي ــه خن ــراء، حول ــّواد أو األم ــوك أو الق المل
ُرِدم ســنة 1843، وجعلــت الحكومــة بــرج لنــدن اآلن ثكنــة للجنــد، 
مــت جدرانــه ليبقــى حصنــًا. شــكله مربــعَّ غيــر منتظــم، مســاحة  ورمَّ
أرضــه 13 فدانــًا، عليهــا عــدة أبنيــة يحيــط بهــا ســور مــزدوج عليــه 
األبــراج. يقــال فــي تاريــخ بنائــه إنــه يرجــع إلــى وليــم الظافــر. أقــدم 
ــي فــي القــرن الحــادي عشــر،  ــرج األبيــض« ُبِن قصــوره اآلن »الب
ــِجن أو  ــْن ُس ــرة َم ــخ لكث ــي التاري ــب ف ــه ذكــر رهي ــم، ول وهــو فخي
ُقِتــل فيــه مــن العظمــاء. أشــهر ضحايــاه الســير تومــاس مــور الــذي 
ُقِتــل ســنة 1535، وحنــة بوليــن التــي ُقِتلــت ســنة 1536، وتومــاس 
ــنة 1541،  ــول س ــت ب ــنة 1540 ومرجري ــل س ــذي ُقِت ــل ال كروموي
والملكــة كاترينــا هــورد ســنة 1542، واألميــرال ســيمور ســنة 1549 
واللــورد سمرســت ســنة 1553، والــالدي جــان غــراي وزوجها ســنة 
ــم  ــنة 1632.. وغيره ــه س ــات في ــوت م ــون إلي ــير ج 1554، والس
كثيــرون. وممــن ُســِجنوا ولــم ُيقَتلــوا جــون بليــول ملــك اســكتلندا 
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ســنة 1296، ووليم ولســن االســكتلندي ســنة 1350، وداود برويس 
ملــك اســكتلندا ســنة 1347، وجــون ملــك فرنســا ُاِخــذ أســيرًا فــي 
بوتيــه ســنة 1356، ودوق أورليــان والــد لويــس الثانــي عشــر ملــك 
فرنســا ســنة 1415، والملــك هنــري الســادس.. وغيرهــم. وكان فــي 

البــرج مأســدة ُنِقلــت إلــى مســرح الحيوانــات العــام.
وفــي هــذا البــرج تحــف تاريخيــة ال يوجــد مثلهــا فــي ســواه منهــا 
ــة،  ــا المصوغــات الملوكي األســلحة واأللبســة والمجوهــرات، أهّمه

وســيأتي ذكرهــا. 
ــي  ــاب الخارج ــه الب ــد دخول ــرقي عن ــر الش ــتلفت نظ ــا يس وأّول م
للبــرج مدفــع عثمانــي أهــداه الســلطان عبــد المجيــد إلنكلتــرا ســنة 
ــاك المصوغــات  ــاَهد هن ــا ُيش ــرج فأهــّم م 1757، وإذا ُدِخــل الب
الملوكيــة اإلنكليزيــة، وقــد ذكرنــا المصوغــات الملوكيــة الفرنســاوية 

التــي شــاهدناها فــي متحــف اللوفــر، لكــن هــذه أفخــم وأثمــن.
غرفــة  فــي  معروضــة  المجوهــرات،  أو  المصوغــات  هــذه  إن 
ــرب شــكلها  ــكاد يق ــة األضــالع ي ــة مثّمن ــي وســطها دّك ــرة ف صغي
مــن االســتدارة، عليهــا رفــوف مرّتبــة بعضهــا فــوق بعــض بشــكل 
هرمــي، وضعــوا تلــك المصوغــات عليها بحيــث يراها المشــاهدون، 
لكنهــم أحاطــوا تلــك الدّكــة بســياج مــن شــبك الحديــد وألــواح مــن 
الزجــاج. وبيــن الدّكــة والحائــط ممــّر يــكاد ال يتَّســع لمــرور اثنيــن، 
المشــار  والمصوغــات  جيــن.  المتفّرِ لمراقبــة  وقــوف  والحــرس 
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عــة بالحجــارة الكريمــة، بعضهــا قديــم،  إليهــا أكثرهــا تيجــان مرصَّ
ــث وهــي:  والبعــض اآلخــر حدي

ــرقه  ــي، س ــارل الثان ــج ش ــع لتتوي ــس إدوارد، وُصن ــاج القّدي )1( ت
الكولونيــل بلــود ســنة 1671 فــي جماعــة مــن رفاقــه بعــد أن 

ــوا الحــارس، لكنهــم لــم يفــوزوا بغنيمتهــم. قتل
للملكــة  األصــل  فــي  ُصِنــع  الســابع،  إدوارد  الملــك  تــاج   )2(
ــنة 1902  ــك إدوارد س د للمل ــّدِ ــم ُج ــنة 1838، ث ــا س فكتوري
ــع بجواهــر ال يقــّل  وهــو مــن المصوغــات الحديثــة، مرصَّ
عددهــا عــن 2818 ماســة، 300 لؤلــؤة، وجواهــر أخــرى. 
فــي مقّدمــه ياقوتــة يقــال إنهــا كانــت لأميــر األســود أعطــاه 
إياهــا دون بــادرو صاحــب قســطيلة ســنة 1367، وقــد وضعهــا 
هنــري الخامــس علــى خوذتــه فــي معركــة أجنكــورت، تحتهــا 
متهــا حكومــة  ماســة كبيــرة ُتعــَرف بـــ »الماســة الكولينيــة« قدَّ
الترنســفال إلــى الملــك إدوارد ســنة 1907، وهــي تنســب إلــى 
ــاج  ــرة الت ــي مؤّخِ ــا، وف ــيأتي ذكره ــا، س ــمها كولين ــة اس ماس

ــرف.  ــه كان إلدوارد المعت ــال إن ــر يق ــر صغي حج
ع.  )3( تاج ولّي العهد، من الذهب الخالص غير مرصَّ

ع.  )4( تاج زوج الملكة، ذهب مرصَّ
ع.  )5( تاج الملكة، ذهب مرصَّ
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الملكــة، وهــو طــوق مــن الذهــب مغّشــى بالمــاس  )6( تــاج 
واللؤلــؤ، وقــد ُصِنــع كالهمــا للملكــة ماريــا ديســت زوجــة 

الثانــي.  جيمــس 
ــة  ــه أربع ــك إدوارد مــن الذهــب الخالــص طول )7( صولجــان المل
ــدام ونصــف، ووزنــه 90 رطــاًل مصريــًا، قبضتــه ضخمــة  أق

ــب.  ــرة عــود الصلي ــن ذخي ــة م ــا قطع ــال إن فيه ــاج يق كالت
)8( الصولجــان الملوكــي طولــه قدمــان وتســعة قراريــط، عليــه 

ــع بالحجــارة الكريمــة.  صليــب مرصَّ
ــال  ــها تمث ــى رأس ــاواة، عل ــا المس ــة أو عص ــان الحمام )9( صولج

ــا.  ــطة جناحيه ــة باس حمام
ع.  )10( صولجان آخر فيه صليب مرصَّ

)11( الصولجــان العاجــي للملكــة ماريــا ديســت، فوقــه حمامــة مــن 
ــق األبيض.  العقي

)12( صولجان الملكة ماري زوجة وليم الثالث. 
كبــر حجــارة    )13( مثــال ماســة »كــوه نــور« الشــهيرة، وهــي مــن أ
المــاس المعروفــة، وزنهــا 162 قيراطــًا، والماســة األصليــة 
قبــاًل فــي حــوزة ملــك  اآلن فــي قصــر وندســر، وكانــت 
الهــور، ووصلــت إلــى أيــدي اإلنكليــز ســنة 1849 لّمــا فتحــوا 

ــاب. البنج
وشــاهدنا مصوغــات أخــرى ثمينــة منهــا أســاور تتويــج، والمهمــاز 
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الملوكــي، وإبريــق زيــت التتويــج بشــكل النســر، والخاتــم والملعقــة 
رون قيمــة هــذه المصوغــات بمبلــغ  والمملحــة.. وغيــر ذلــك. ويقــّدِ
3000000 جنيــه، وفــي تلــك الغرفــة خزانــة »فترينــة« فيهــا أمثلــة 
مــن األوســمة الكبــرى، ومثــال للماســة الترنســفالية المســّماة كولينا. 
َم ذكرهــا  أمــا كولينــا األصليــة فقــد قســموها إلــى الماســة التــي تقــدَّ
فــي مقــّدم تــاج الملــك إدوارد، وقســموا الباقــي إلــى ماســات 

وضعوهــا علــى الصولجــان.

معرض األسلحة

وفــي بــرج لنــدن معــرض لأســلحة واألدراع، فيــه أمثلــة مــن 
المدافــع والبنــادق والســيوف والحــراب والفــؤوس، لبعضهــا ذكــر 
تاريخــي. منهــا ســيف َجــاّلد ملــك أود، وأســلحة هنديــة األصــل أو 
عربيــة، ومنهــا المدفــع الــذي غنمــه الفرنســاويون مــن مالطــة ســنة 
ــترجعه  ــاوية، فاس ــيبل الفرنس ــة سنس ــى الدارع ــوه عل 1798 وحمل
ــوت.  ــادة القبطــان ف ــى الباخــرة ســيهورس بقي ــز، وهــم عل اإلنكلي
ــى  ــض عل ــي تقب ــة الت ــذاب كالجامع ــن آالت الع ــة م ــاك أمثل وهن
اإلبهاميــن معــًا، والفلــق الــذي يقبــض علــى القدميــن، واألطــواق 
ــع  ــق، ُصِن ــع العن ــأس لقط ــا ف ــاق. وبينه ــة باألعن ــة باإلحاط الخاّص
ســنة 1679 وبجانبــه البالطــة التــي يســند العنــق إليهــا عنــد القطــع. 
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ومــن األدوات الحربيــة التاريخيــة مــالءة التــفَّ بهــا الجنــرال وولف 
ــة  ــدوق والمركب ــوب ال ــات، وث ــا م ــنة 1759، وعليه ــِرح س ــا ُج لّم

ــة إدوارد الســابع. ــوا عليهــا جّث ــي حمل ــة الت المدفعي
ــر مــن األدراع والرمــاح والخــوذ  وفــي قاعــة أســلحة الفرســان كثي
ــا  ــن القــرن الرابــع عشــر فم ــهام علــى اختــالف األعصــر م والس
ــل فرســان باأللبســة الرســمية  ــا تماثي ــراس عليه ــل أف ــده، وتماثي بع
ــل هنــري الثامــن علــى جــواده وعليــه  واألدراع الثمينــة، أحدهــا يمّثِ
ــل  ــل جيمــس الثانــي ســنة 1688، وآخــر يمّثِ درعــه، وآخــر يمّثِ
شــارل األول وعليــه درع مغّشــاة بالذهــب. وهنــاك غرفــة لهــا ذكــر 
تاريخــي ألنهــا كانــت قاعــة المجلــس، وفيهــا تنــازل ريتشــارد 
ــت ســجونًا اســتخدموها  ــك، وغــرف أخــرى كان ــن الُمْل ــي ع الثان

ــا. ــجّلات.. وغيره ــظ الس اآلن لحف
وفــي ســاحة البــرج بقعــة فيهــا نحاســة مرّبعــة ُنِقــش عليهــا مــا معنــاه 
ــة«. وقــد شــاهدنا  ــه فــي هــذا المــكان قطــع رأس الملكــة حن »إن
األبــراج والمخــادع التــي كانــوا يســتخدمونها للســجن ويأتــون فيهــا 
ــون  ــك بفن ــر، وناهي ــك بــال حســاب وال تقدي ــم والفت ضــروب الظل
التعذيــب مّمــا تقشــعّر لــه األبــدان. إن مــن يطلــع علــى ذلــك، ويــرى 
ــة  ــة، ومحارب ــوم مــن أســباب المدني ــة الي ــة اإلنكليزي ــه األّم مــا علي
ــرور  ــن الم ــا م ــّد له ــة ال ب ــم أن األّم ــم يعل ــاردة الظل ــل، ومط الجه
فــي أطــوار مــن جملتهــا هــذا الطــور مــن الهمجيــة. وإن ذلــك ليــس 
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خاّصــًا ببلــد دون آخــر، وال أّمــة دون أخــرى.

دار الضرب
ــَي ســنة 1811،  ــود ُبِن ــاء خــاص لضــرب النق ــرج بن ــي هــذا الب وف
ــع ســنة 1882، وقــد أتقنــت فيــه صناعــة الضــرب وآالتــه.  ثــم توسَّ
ومنهــا مــا يصنــع 120 قطعــة مــن النقــود فــي الدقيقــة، وقــد بلــغ مــا 
ُضــِرب ســنة 1909 وقيمتــه 15000000 جنيــه، منهــا 11800000 
ــف  ــه، 3816000 نص ــف جني ــه، 4000000 نص ــة جني ــة فئ قطع
ريــال، 3993000 فلوريــن، 6900000 شــلين 7028000، نصف 
شــلين، 5600000 ربــع شــلين، 21256000 بنــس، َفِقــْس عليــه.

5 - قصر وستمنستر

هــو قصــر فخيــم واقــع علــى ضفــة التيمــس ينعقــد فيــه البرلمــان 
ــا  ــه إحداهم ــن من ــن فخمتي ــي قاعتي ــد ف ــو ينعق ــزي، وه اإلنكلي
لمجلــس األعيــان، واألخــرى لمجلــس العمــوم. وقبــل الوصــول 
إلــى قاعــات البرلمــان يمــّر الزائــر بقاعــات عديــدة: األولــى 
ــل معركــة  ــان إحداهمــا تمّث ــا صورت ــاة بالصــور، فــي جملته مغّش
واقعــة  ــل  تمّثِ واألخــرى  اإلنكليــز،  فيهــا  فــاز  وقــد  واترلــو، 
ــو  ــا نح ــدة منه ــول الواح ــن. ط ــا نلس ــات فيه ــد م ــار، وق ترافلغ
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15 متــرًا، يّتصــل منهــا إلــى قاعــة أخــرى جدرانهــا مــن الخشــب 
ــا قاعــة  ــرا. ومنهــا دخلن ــوك إنكلت ــه صــور أشــهر مل ــّون، علي المل
األعيــان فــي غيــر وقــت االجتمــاع، طولهــا 90 قدمــًا وعرضهــا 
54 قدمــًا، أرضهــا مغّطــاة بصفــوف مــن  45 قدمــًا وعلّوهــا 
المقاعــد مغّشــاة بالجلــد األحمــر، َتَســُع نحــو 650 شــخصًا. 
إنكلتــرا  ملــوك  بصــور  مزيَّــن  زجاجهــا  نافــذة   12 وللقاعــة 
وملكاتهــا منــذ الفتــح، وُتضــاء القاعــة ليــاًل بالكهربائيــة فتــزداد 
جمــااًل، وعلــى الجــدران بيــن النوافــذ تماثيــل للبارونيــة الذيــن 
ــدران  ــى الج ــا عل ــر م ــون. غي ــك ج ــن المل ــتور م ــذوا الدس أخ
ــوك وبعــض  ــة للمل ــا الصــور الجميل ــة، بينه ــوش البديع ــن النق م
المواقــف الدينيــة. وفــي صــدر القاعــة عــرش يجلــس عليــه 
إليــه ببضــع درجــات، وإلــى يمينــه مجلــس  الملــك، يصعــد 
ولــّي العهــد. وخرجنــا مــن طــرف القاعــة اآلخــر إلــى غرفــة 
فيهــا تعاليــق ومواقــف للبرانيــط واألرديــة - لــكل مــن األعضــاء 
ــه  ــز جدران ــى دهلي ــا إل ــاك انتهين ــن هن ــا اســمه. وم ــة عليه تعليق
ــطة الحجــم  ــى قاعــة متوّس ــا إل ــة، ومنه ــة بالصــور التاريخي مزدان
فدهليــز آخــر اتَّصلنــا منــه إلــى قاعــة مجلــس العمــوم، طولهــا 75 
قدمــًا وعرضهــا 45 وعلّوهــا 41 قدمــًا، وهــي تشــبه قاعــة مجلــس 
العمــوم بشــكلها، لكنهــا أقــّل فخامــة وأبســط رياشــًا، عليهــا 
كثــر مــن 476  مقاعــد مكســّوة بجلــد أزرق مخضــّر ال يســع أ
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شــخصًا، مــع أن عــدد أعضــاء هــذا المجلــس نحــو 670، وقــد 
ــة  ــدر القاع ــي ص ــس ف ــي الرئي ــًا، وكرس ــد صفوف ــت المقاع ب ترتَّ
ــة  ــّواب الحكوم ــد لن ــه مقاع ــى يمين ــمالي، وإل ــا الش ــد طرفه عن
ــن،  ــزب المعارضي ــاء ح ــاره رؤس ــى يس ــم، وإل ــوزراء ونحوه كال
ــس  ــب، ويجل ــا الكات ــس إليه ــة يجل ــس طاول ــدي الرئي ــن ي وبي
مجلــس  فــوق  مقاعــد  علــى  الجرائــد  ومكاتبــو  المخبــرون 
الرئيــس، وفوقهــا مقاعــد للســّيدات، وتجــاه مجلــس الرئيــس 

ــن. ــد للزائري ــة مقاع ــن القاع ــر م ــرف اآلخ ــي الط ف

6 - دير وستمنستر

مجتمــع  ألنــه  اإلنكليــز؛  عنــد  عظيــم  شــأن  الديــر  لهــذا 
مفاخرهــم ومدافــن عظمائهــم أو تماثيلهــم، يحــوي فــي تلــك 
ــه  ــر ممــا يحويــه كل مــكان ســواه، وال يدفــن في كث المفاخــر أ
أو ينصــب تمثالــه فــي أرضــه إال الممتــازون بالشــرف والفخــر 
ــاك  ــت هن ــن مّي ــي دف ــن. واإلذن ف ــة والوط ــة األّم ــي خدم ف

ــت. ــك المّي ــه لذل ــة أن تمنح ــدر األّم ــرف تق ــم ش أعظ
ــن  ــبه م ــكله يش ــل ش ــخ طوي ــه تاري ــم، ولبنائ ــاء قدي ــر بن والدي
ــًا،  ــه 513 قدم ــس، طول ــس بول ــة القّدي ــكل كنيس ــل ش الداخ
ــان،  ــدم وقدم ــة ق ــّوه مئ ــدم، وعل ــه 200 ق ــة في ــرض نقط وأع
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ــم  ــمالي، ول ــه الش ــن باب ــاه م ــًا. دخلن ــه 225 قدم ــّو برج وعل
ــمال  ــن وذات الش ــت ذات اليمي ــكان ونلتف ــط الم نكــد نتوّس
العظمــاء  قبــور  مــن  هنالــك  مــا  علــى  بصرنــا  وقــع  حتــى 
هيبــة  وتجلَّــت  الســكوت  ســاد  وقــد  الكبــراء،  وتماثيــل 
ــن  ــمع م ــا نس ــا أنن ــل لن ــب، وُخّيِ ــا التهي ــب علين ــوت، فغل الم
كل قبــر نــداء، ونــرى فــي كل تمثــال خطيبــًا. ال غــرو ونحــن 
بيــن بقايــا أعظــم رجــال إنكلتــرا، وفيهــم القائــد الباســل، 
ــّوه،  ــب المف ــق، والخطي ــاعر المفّل ــك، والش والسياســي المحّن
ــم، وقــد تكاتفــوا جميعــًا  ــرع العظي ــم، والمخت ــم الحكي والعال
ــدول،  ــازل ال ــى أســمى من ــا إل ــم فنهضــوا به ــة أّمته ــي خدم ف
رنــا حــال دولتنــا فــي العالــم السياســي،  فأخذتنــا العبــرة وتذكَّ
ــن مفاخــر  ــا م ــن أيدين ــا بي ــك الهواجــس بم فتشــاغلنا عــن تل
ــا الــداء،  اآلخريــن؛ إذ ال فائــدة مــن تلــك الذكــرى وإن عرفن
لنــا فــي أنحــاء الديــر،  إذ ال ســبيل لنــا إلــى الــداوء. وتجوَّ
نتفّقــد المدافــن والتماثيــل، ونقــرأ أســماء أصحابهــا، فــإذا 
ــاء وغيرهــم،  ــة الساســة والعلمــاء والشــعراء والخطب فيهــم نخب
ُيَعــّدون بالمئــات، ويضيــق هــذا المقــام عــن تعدادهــم، فنذكــر 
ــم  ــة مــن ذلــك فــي مجاميــع حســب األماكــن. منهــم: ولي أمثل
بــت السياســي المتوّفــى ســنة 1778، وجــون هولــس دوق 
نيوكســل »1711«، وجــورج كانيــن السياســي »1827«، 
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والجنــرال مالكولــم، واللــورد بالمرســتون، واللــورد متســفيلد، 
واألميــرال وريــن، والســير روبــرت بيــل السياســي »1850«، 
ــير  ــن، والس ــوردون أرل إيردي ــورج غ ــر ج ــوع آخ ــي مجم وف
فوكــس،  جيمــس  وتشــارلس   »1826« رافلــس  تومــاس 
وكابتــن مونتاغيــو.. وغيرهــم. وهنــاك زاويــة خاصــة بالشــعراء 
واألدبــاء فيهــا تماثيــل جــورج غــروت الشــاعر، وماكولــي 
خ ودوق أرغيــل الشــهير، وشكســبير إمــام شــعرائهم،  المــؤّرِ
ــن،  وروبــرت برنــس، وتنســن، وشــارلس دكنــس، وجــون ملت
ولــو فلــو، وغيرهــم مــن الشــعراء واألدبــاء. وهنــاك زوايــا 
للشــرفاء وأخــرى لأســاقفة وغيرهــم مّمــن يســتغرق تعــداد 
بذكــر  فكيــف  الصفحــات،  مــن  عشــرات  فقــط  أســمائهم 

مناقبهــم؟
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7 - متاحفها

1 - املتحف الربيطاين

هــو أعظــم متاحــف إنكلتــرا، ومــن أعظــم متاحــف العالــم، يشــتمل 

علــى التحــف واآلثــار مثــل اللوفــر فــي باريــس، ويمتــاز عنــه 

ــا.  ــب أوروب ــن مكات ــا بي ــدر مثله ــة ين ــة نفيس ــى مكتب باشــتماله عل

ــس ســنة 1700 ونمــا ببنائــه ومحتوياتــه  وبنــاء المتحــف فســيح تأسَّ

ــم  ــة أّواًل، ث ــه التاريخي ــر تحف ــه اآلن، فنذك ــو علي ــا ه ــغ م ــى بل حت

ــه. ــى مكتبت ــي إل نأت

دار التحف

هــي عبــارة عــن المنحوتــات والمصنوعــات والمنقوشــات مــن 

اآلثــار التاريخيــة، والفنــون الجميلــة، والتحــف والذخائــر، ويصــّح 

ــد  ــن أّول عه ــار اإلنســان م ــا جمعــت آث ــا إنه ــي وضعه ــال ف أن ُيق

ــن كّل شــيء  ــا م ــاّرات الخمــس. وفيه ــي الق ــى اآلن ف ــران إل العم

أحســنه، مرتبــة علــى الــدول واألمــم فــي قاعــات آلثــار اآلشــوريين 

ــان  ــرس واليون ــن والف ــن والحثيي ــن والمصريي ــن والفينيقيي والبابليي

الجاهليــة  فــي  والعــرب  واليابــان  والصيــن  والهنــد  والرومــان 
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ــة مــن مصنوعــات  ــة وآثارهــا، وأمثل ــا الحّي واإلســالم، وأمــم أوروب
شــة وآثارهــا ومظاهــر عاداتهــا فــي أفريقيــا وأســتراليا  األمــم المتوّحِ
نــة مــن  وأميــركا وجزائــر المحيــط، ومصنوعــات األمــم المتمّدِ
الفنــون الجميلــة والتصويــر والنقــش والحفــر، وفيهــا أمثلــة تدهــش 
الناظــر، ولكــن هــذا القســم مــن التحــف فــي اللوفــر أحســن منــه فــي 
المتحــف البريطانــي وأوســع. وفــي هــذا المتحــف مجموعــة نفيســة 
جــدًا مــن النقــود قديمهــا وحديثهــا، ومجموعــة لأوســمة وطوابــع 

ــار اإلنســان قبــل التاريــخ. ــر آث ــر ذلــك، غي البريــد.. وغي
ــن  ــا م ــات، وبينه ــّدة قاع ــغل ع ــف يش ــذه التح ــن ه ــم م وكل قس
ــي أخــذت التحــف  ــة الت ــد األمــم األصلي ــا ال يوجــد عن ــوادر م الن
منهــا. مثــال ذلــك أن بيــن التحــف المصريــة مخطوطــات مــن 
البــردي ال مثيــل لهــا فــي المتحــف المصــري بالقاهــرة. وفيهــا حجر 
ــم  ــري القدي ــم المص ــه القل ــوا من ــذي حّل ــر ال ــي الحج ــيد؛ نعن رش
»الهيروغليــف« علــى أثــر حملــة بونابــرت، فــإن هــذا الحجــر اتَّصل 
إلــى المتحــف البريطانــي قبــل إنشــاء المتحــف المصــري. شــاهدناه 
فــي صــدر اآلثــار المصريــة فــي خزانــة، وهــو أســود اللــون مكســور 
ــر،  ــذا الحج ــن ه ــخة م ــري نس ــف المص ــي المتح ــاله، وف ــن أع م
لكنهــا غيــر التــي اســتعانوا بهــا علــى حــّل القلــم المصــري. وهنــاك 

ــدة ومصوغــات. ــات عدي ــة، ومومي ــة ثمين ــار مصري آث
وِقــْس علــى ذلــك اآلثــار اآلشــورية والبابليــة، ولعّلهــا فــي المتحــف 



169

ــوف مــن الســجّلات  ــا أل ــا فــي ســواه، وبينه ــى منه ــي أغن البريطان
ــي  ــدة الت ــا القرمي ــماري، بينه ــة المنقوشــة بالحــرف المس القرميدي
عليهــا قّصــة الطوفــان كمــا يرويهــا البابليــون. غيــر قراميــد الصكــوك 
ــت  ــا ُنِحت ــّن أنه ــة جــّدًا ُيَظ ــل قديم ــود والمراســالت، وتماثي والعق
نحــو 4500 قبــل الميــالد. وفيهــا آثــار نينــوى وقصور آشــورية كاملة 
ُنِقلــت مــن بيــن النهريــن إلــى هــذا المتحــف بجدرانهــا وســقوفها 
ــل  ــخ مث ــتهروا بالتاري ــل رجــال اش ــا تماثي ــي جملته ــا. وف وتماثيله
ــب فــي  ــد نهــر الكل ــى صخــر عن ــه عل أســرحدون نقــاًل عــن صورت

بيــروت، وغيــر ذلــك ممــا يطــول بنــا شــرحه.
ــم،  ــالف األعصــر واألم ــى اخت ــة عل ــار الديني ــاك قاعــات لآلث وهن
وفيهــا مــن المشــابهة فــي الظواهــر مــا يدهــش العقــل، ومجموعــة 
ــع  ــن صن ــا م ــطرالب، وغيره ــة واإلس ــة والحديث ــاعات القديم للس
ــي أهداهــا  ــا عــن الســاعة الت ــا بينه ــد بحثن ــال الوســطى. وق األجي
ــذه  ــن ه ــا. وشــاهدنا بي ــى خبره ــف عل ــم نق ــارلمان فل الرشــيد لش
ــة  ــه نقــوش فارســية وكتاب ــال طــاووس مــن فــوالذ علي التحــف تمث
ــد  ــوه مــن بل ــه اليزيدييــن، حمل ــال »طــاووس« إل ــة، وهــو تمث عربي
ــى قاعــدة  ــر، واقــف عل ــر وبعــض المت ــه مت ــار بكــر، طول قــرب دي

ــوش. ــا نق ــة وعليه كالطاســة المقلوب
وفــي قاعــة المصنوعــات الزجاجيــة مصنوعــات عربيــة مــن مصابيح 
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وكــؤوس ونحوهــا، عليهــا كتابــة عربيــة، بعضهــا مــن القــرن الثالــث 
عشــر للميــالد، وبينهــا قطــع زجاجيــة عليهــا كتابــة مــن عهــد الدولــة 

العباسية.
وفــي قاعــات العــادات واألزيــاء والمصنوعــات الشــرقية، ســيوف، 
ــي  ــن، وف ــد والصي ــي الهن ــالده ف ــى ب ــب إل ــي ينس ــا تاريخ بعضه
والهنديــة  والفارســية  الشــهيرة  الدمشــقية  الســيوف  جملتهــا 
واألفغانيــة، لــكل منهــا شــكل خــاص: الفارســية منحنيــة، والهنديــة 
ــة معتدلــة، وكذلــك الدمشــقية، ولكنهــا شــديدة الصقــل،  واألفغاني
قبضتهــا مــن ذهــب، بعضهــا ِبَحــّد واحــد، والبعــض اآلخــر بَحّديــن، 

ــك الســروج وأشــكالها. ــى ذل ــْس عل وِق

مكتبة املتحف الربيطاين

ــة ممــا يقرؤونــه  ــة بالكتــب العربي يعــرف القــّراء غنــى هــذه المكتب
ــد  ــا. ويزي ــودة فيه ــب الموج ــن الكت ــة ع ــة العربي ــخ اللغ ــي تاري ف
عــدد الكتــب فــي هــذه المكتبــة علــى مليــون كتــاب فــي اللغــات 
ــة  ــا مجموع ــالف األعصــر، بينه ــى اخت ــع عل ــة، والمواضي المختلف
نفيســة مــن المخطوطــات العربيــة، وفيهــا معــرض لتاريــخ الخطــوط 
بينهــا خطــوط مشــاهير الملــوك والقــّواد والعلمــاء، منهــا توقيــع 
ملــوك إنكلتــرا مــن ريــكاردوس الثانــي إلــى الملكــة فكتوريــا، 



171

وتوقيــع ملــوك آخريــن، غيــر المخطوطــات القديمــة للكتــب الهاّمة، 

ــة. ــة والســامرية واليوناني ــي العبراني ــوراة ف وال ســّيما الت

وهنــاك مجمــوع لتاريــخ الطباعــة فيــه أمثلــة مــن المطبوعــات مــن 

أول عهــد الطباعــة إلــى اآلن، منهــا نســخة مــن التــوراة باللغــة 

األلمانيــة طبعهــا غوتنبــرغ ســنة 1897 بمبلــغ 4000 جنيــه، وهــي 

ــة  ــخ الطباع ــات لتاري ــم قاع ــال، ث ــى اإلجم ــات عل ــدم المطبوع أق

ــى حــدة. فــي كل مملكــة عل

وفيهــا أمثلــة مــن الكتــب المصــوَّرة باأللــوان، بعضهــا كتــب حوالــي 

القــرن العاشــر للميــالد، ومــن المخطوطــات الشــرقية أقدمهــا إنجيــل 

ــى رّق غــزال فــي القــرن العاشــر  ــة والســريانية كتــب عل فــي العربي

ــه  ــرآن، ومن ــة الق ــي العربي ــة ف ــب المخطوط ــدم الكت ــالد. وأق للمي

نســخة فــي المكتبــة الخديويــة ُيَظــّن أنهــا ُكِتبــت فــي القــرن الثامــن. 

ومــن المخطوطــات العربيــة المصــوَّرة بالمتحف البريطانــي مقامات 

الحريــري، كتبــت فــي القــرن الثالــث عشــر، وقــد نشــرنا صــورة لهــا 

فــي الجــزء الثالــث مــن تاريــخ آداب اللغــة العربيــة.

متاحف أخرى

ــا:  ــا، أهّمه ــا وصفه ــدة يطــول بن ــدن متاحــف أخــرى عدي ــي لن وف

- »تيــت كاليــري«، وُيَســّمى متحــف الصناعــة اإلنكليزيــة، وهــو 
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ــر  ــع أمه ــة مــن صن ــه أمثل يشــبه متحــف لوكســنبرج فــي باريــس في
كثرهــا خيالــي يــراد بــه الفــّن مــن  ريــن والنّحاتيــن اإلنكليــز، أ المصّوِ
حيــث تشــخيص العــادات واألخــالق أو الوقائــع التاريخيــة تصويــرًا 
باأللــوان أو نحتــًا علــى الرخــام. ومــن أجمــل المنحوتــات المتقنــة 
ــة  ــل حادث ــة تمّثِ ــورة منحوت ــواده، وص ــى ج ــن عل ــال ولنت ــه تمث في
االبــن الضــاّل، ونحوهــا مــن الوقائــع الشــهيرة. ومــن الصــور صــورة 
ــي  ــى الباخــرة الت ــون عل ــى جــواده، ونابلي ــس عل المارشــال روبرت

ــل الطوفــان.. وغيــر ذلــك. حملتــه إلــى منفــاه، وأخــرى تمّثِ
- متحــف »ويلــز«: أصلــه مــن المتاحــف الخصوصيــة أهدتــه 
الليــدي ولــز المتوّفــاة ســنة 1897 لأّمــة اإلنكليزيــة، وهــو يســاوي 
ــف  ــع المتح ــزل لوض ــة المن ــترت الحكوم ــه، واش 4000000 جني
فيــه بثمانيــن ألــف جنيــه ســنة 1900، ويمتــاز عــن ســائر المتاحــف 
ــل فــي ُتَحِفــه أن  بدّقــة مــا يحويــه مــن المصنوعــات، ويظهــر للمتأّمِ
ــه ذو ذوق  ــا، وأن ــي ابتياعه ــا، وســخا ف ــي انتقائه ــق ف ــا تأنَّ جامعه

ســليم فــي الصناعــة. 
ومــن جملــة مــا شــاهدناه فيهــا طاولــة كتابــة مــن زمــن لويــس 
الخامــس عشــر، وصــورة الملــك جــورج الرابــع، ومصنوعــات 
مختلفــة مــن القــرن 17 و18، وهنــاك مجموعــة صــور محفــورة فــي 
ــة.  لــة مــن مينــاء فــي غايــة الدّق العــاج أو الذهــب أو العظــم أو منزَّ
ومجمــوع ســاعات وإســطرالبات وإبــر مغنطيســية مــن صنــع القــرون 
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األخيــرة وآالت هندســية. ورأينــا مصباحــًا عربيــًا عليــه كتابــة عربيــة 
منقــول مــن أحــد جوامــع القاهــرة. وهنــاك قاعــة لأســلحة واألدراع 
لــة بالعــاج عليهــا نقــش جميــل  والمدافــع بينهــا بنــادق قبضاتهــا منزَّ
بــة نحــو مــا شــاهدناه فــي بــرج لنــدن،  أتقــن  مدهــش، وأدراع مذهَّ
ــل رحيــل  وأثمــن، وقاعــات عديــدة للصــور الزيتيــة منهــا صــورة تمّثِ
يعقــوب مــع أبنائــه إلــى مصــر، وغيــر ذلك مــن الصــور والمحفورات 

والمصنوعــات.
ــن  ــف جريف ــبه بمتح ــر الش ــو كثي ــو«: وه ــدام تيس ــف »م - متح
ــت،  ث ــا حدَّ ــة بالشــمع كم ل ــة ممثَّ ــه مشــاهد تاريخي ــي باريــس، في ف
ــم الناظــر أنــه يــرى الحقيقــة كمــا هــي. كل مشــهد  حتــى يتوهَّ
ــون وهــو  ــد ســرير نابلي ــن عن ــا موقــف ولنت ــة: منه ــة خاّص فــي غرف
مّيــت، وتمثيــل مــوت نلســن، ومقتــل غــوردون فــي الخرطــوم، 
ــع مــا يســّمونه »ماجنــا  وتوليــة الملكــة فكتوريــا، والملــك جــون يوّقِ
كارتــا«، ومشــاهد أخــرى شــاهدنا مثلهــا فــي متحــف غريفــن. 
ــان  ــك، وس ــان التيتاني ــك إدوارد وقبط ــا المل ــة منه ــل حديث وتماثي
يتســان صاحــب االنقــالب الصينــي، وجمهــور مــن عظمــاء اإلنكليز 
ــد جــورج،  ــوري، وتشــمبرلن، ولوي ــم: غالدســتون، وســالس ب منه
ــس، ومشــاهير  ــة مت ــح قلع ــروس، ومفاتي واســكويث، وإمبراطــور ال
ــى  ــع نظــرك عل ــا، وإذا وق ــت، وتافــت وغيرهم ــل روزفل ــركا مث أمي

ــك. ــك يوشــك أن يخاطب ــر إلي ــه ينظ ــم ظننت أحده
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فيــه  تاريخــي  أثــري  وهــو  وألبــرت«:  »فكتوريــا  متحــف   -

ــة مــن طــرز  ــا أمثل ــي. بينه كثرهــا دين ــة أ ــة قديم مصنوعــات إيطالي

البنــاء اإليطالــي، ومصنوعــات إيطاليــة مــن البرونــز والطاســات 

واألباريــق والتماثيــل واألصنــام الصغيــرة، وصــور صنــع بلنســية 

ــات  ــاك مصنوع ــر، وهن ــس عش ــرن الخام ــل الق ــي أوائ ــبانيا ف بإس

ــا  ــة، منه كثرهــا كنائســي. وفــي بعضهــا مصنوعــات عربي ــة أ يوناني

قطعــة مــن إفريــز كتبــوا عليــه إنــه منقــول مــن جامــع المؤيَّــد بمصــر، 

ــا  ــر وعرضه ــا مت ــة طوله ــة كامل ــة عربي ــا كتاب ــية عليه ــاعة شمس وس

ــة ســبيل..  ــر لــم يذكــروا مكانهــا، وقطعــة مــن عتب نحــو نصــف مت

وغيــر ذلــك. ومــن التماثيــل الضخمــة فــي هــذا المتحــف تمثــال من 

عمــود تراجــان فــي روميــة فــي قطعتيــن طــول كل منهمــا نحــو 20 

متــرًا، وعــرض قاعدتهمــا 21 قدمــًا بَقَدِمنــا. وهنــاك عــدد كبيــر مــن 

اآلثــار الدينيــة، وأمثلــة عديــدة مــن آثــار روميــة منقولــة بالجبــس، 

بينهــا رؤوس عشــرات مــن القــّواد الرومانييــن والقّديســين، وعــّدة 

قاعــات فيهــا أنــواع مــن النســج والتطريــز نحــو مــا شــاهدناه 

ــاء  ــس. وال شــّك أن أصحــاب األزي ــي باري ــي ف ــي متحــف كلين ف

ــالع عليهــا لوضــع الــزّي الجديــد،  »المــوَدا« يســتفيدون مــن االّطِ

ــب  ــن 13 و14، وعل ــة فــي القرني ــل حــوادث ديني ــات تمّثِ ومنحوت

وأقفــال مــن العــاج المخــرَّم، فــي جملتهــا علبــة ُصِنعــت فــي صقليــة 
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ــة. ب ــى النمــط العربــي، عليهــا صــور مذهَّ فــي القــرن 13م عل

ــس،  ــف ويل ــي متح ــا ف ــبه م ــة تش ــرى دقيق ــات أخ ــا مصنوع وفيه

وقاعــات لأزيــاء والمالبــس حســب األعصــر والبــالد، وهــي 

ــاز هــذا  ــة. ويمت ــخ األلبســة الشــرقية والغربي مجموعــة نفيســة لتاري

المتحــف عــن ســواه بهــذه المصنوعــات وإتقانهــا، ومنهــا ســجادة 

طولهــا نحــو 13 متــرًا ُكِتــب عليهــا »946 للهجــرة«، وأنهــا ُحِملــت 

ــك. ــى ذل ــْس عل ــل، وِق ــع أردبي مــن جام

ومــن المتاحــف التــي تســتحّق الذكــر فــي لنــدن المتحــف الوطنــي 

»نشــيونال كاليــري« وهــو مجمــوع مصــّورات ومنوَّعــات مثــل 

ــي باريــس. متحــف لوكســنبرج ف

بالد اإلنكليز خارج لندن

ــرًا  ــار، ولكــّن فــي غيرهــا كثي ــدن أهــّم المتاحــف واآلث جمعــت لن

قنــا إلــى رؤيتــه فــي أثنــاء  ممــا يســتحّق الذكــر، ونذكــر منهــا مــا ُوّفِ

ــردج وأكســفرود ومنشســتر. ــة فــي كامب هــذه الرحل

ــات،  ــدًا عامــرًا بالمــدارس والكّلّي كامبــردج: وجدنــا كامبــردج بل

يــكاد يكــون قــوام عمرانــه علــى تالمــذة المــدارس وأســاتذتها 

ومــن يلحــق بهــم. وربمــا بلــغ عددهــم جميعــًا نحــو 4000 نفــس. 

أمــا أهــل البلــد فــال يزيــدون علــى 45000 نفــس. وممــا اســتلفت 
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انتباهنــا أبنيــة تلــك المــدارس التــي يتأّلــف مــن مجموعهــا »جامعــة 
ــو  ــة الطــرز، وه ــابهة الشــكل قديم ــا متش ــردج« الشــهيرة فإنه كامب
ــع، كل ضلــع منــه  طــرز األجيــال الوســطى. والبنــاء عبــارة عــن مربَّ
مؤّلــف مــن غــرف متناســقة صّفــًا واحــدًا فــي ثــالث طبقــات، 
كل أو النــوم. ووســط المربــع  بعضهــا للتعليــم والبعــض اآلخــر لــأ
أو فســحة خاليــة، وفــي كل مدرســة كنيســة، وتتأّلــف  حديقــة 
المدرســة الواحــدة مــن ثالثــة مربعــات، أو أربعــة متقاربــة يســتطرق 
ــد  ــق واح ــى نس ــرة عل ــة صغي ــواب الغرف ــض. وأب ــى بع ــا إل بعضه
ــا األســتاذ  َل علين ــهَّ ــد َس ــة الشــرقية، وق ــرة الشــبه باألبني بســيط كثي
بــراون مشــاهدة أجــزاء هــذه األبنيــة، واســتلفت انتباهنــا إلــى بــاب 
غرفتــه ثخانــة الحائــط، فــإذا كان األســتاذ فــي غرفتــه أغلــق البــاب 

ــن جميعــًا. ــق البابي ــي فقــط، فــإذا خــرج أغل الداخل
والســبب فــي بقــاء هــذه المــدارس علــى الطــرز القديــم أنهــا 
ــَظ  ــا، وحاَف ــى طرزه ــت عل ــطى، فَبِنَي ــال الوس ــي األجي ــت ف س تأسَّ
أصحابهــا علــى ذلــك الطــرز. وقــد وصفنــا جامعــة كامبــردج وعــدد 

ــالل«. ــي »اله ــّرة ف ــر َم ــا غي ــها وتالمذته مدارس
وفــي كامبــردج متحــف ال يذكــر بالنظــر إلــى متاحــف لنــدن، لكننــا 
شــاهدنا فيــه ترســًا مســتديرًا، عليــه نقــوش فارســية بينهــا اســم 
الســلطان نــادر شــاه، فــإذا كان المــراد بــه القائــد الفارســي المشــهور 

بهــذا االســم كان هــذا التــرس مــن التحــف الثمينــة.
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كثــر الوجــوه، وقــد عرفــت  كســفورد: وهــي تشــبه كامبــردج مــن أ أ
بجامعتهــا، واشــُتِهرت بمكتبتهــا المعروفــة بمكتبــة بودليــان، فإنهــا 
مــن المكاتــب النفيســة فــي اآلثــار الشــرقية، وقــد جــاء ذكرهــا مــرارًا 
عديــدة فــي أثنــاء ذكــر أماكــن الكتــب بتاريــخ آداب اللغــة العربيــة. 
َل  وفــي كامبــردج مكتبــة نفيســة لكــن هــذه أوســع وأغنــى، وقــد َســهَّ
علينــا األســتاذ مرجليــوث رؤيــة كتــب عربيــة نــادرة فيهــا ذكرناهــا 
كســفورد  فــي أماكنهــا مــن تاريــخ آداب اللغــة. وفــي مكتبــة أ
كتــب خطيــة إنكليزيــة وأيرلنديــة دينيــة مصــوَّرة مــن القــرن الثامــن 

ــالد. للمي
كبيــرًا لكثــرة مــا  منشســتر: هــي مدينــة صناعيــة تــكاد تكــون معمــاًل 
ــم القــادم فيهــا ذلك قبــل وصوله  فيهــا مــن المعامــل والمتاجــر، يتوسَّ
إليهــا بمــا يشــاهده مــن الدخــان المتكاثــف فــوق أبنيتهــا؛ ولذلــك 
كثــر َســَكن أهلهــا فــي الضواحــي. وهــي مثــال للجــّد والعمــل  كان أ
ــا مشــاهدة  وتنافــس المواهــب الصناعيــة والتجاريــة. وقــد أتيــح لن
معمــل للغــزل بجوارهــا فيــه نحــو 100000 مغــزل و20000 مغــزل 
ــه آالت بخاريــة قوتهــا 2500  مــزدوج و900 عامــل، ويديــر مغازل
حصــان. رأينــا القطــن يدخــل بــآالت ويخــرج مغــزواًل خيوطــًا 
دقيقــة فــي غايــة الضبــط، ويضيــق بنــا المقــام عــن وصــف تجــارة 

هــذه المدينــة، وفــي شــهرتها مــا يغنــي عــن اإلطنــاب.
م إخواننــا الســوريين،  وقــد ســّرنا مــا شــاهدناه فيهــا مــن تقــدُّ
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ــاهدنا  ــا ش ــار كم ــار التّج ــن كب ــنة م ــة حس ــم طائف ــا منه ــد عرفن فق

ــروة والتجــارة  ــر واحــد مــن أصحــاب الث ــم غي ــي باريــس. وبينه ف

ــق  ــد تخلَّ ــنة، وق ــمعة حس ــل س ــال أه ــى اإلجم ــم عل ــعة، وه الواس

كثرهــم بأخــالق اإلنكليــز مــن المحافظــة علــى الوقــت والصــدق  أ

فــي المعاملــة والتأّنــي فــي الحكــم، وهــي ميــزة للســوري على ســواه 

ــذي  ــى الوســط ال ــه عل ــق أحوال ــي تطبي ــة ف ــه العجيب ــي مقدرت نعن

يعيــش فيــه؛ فتجــده فــي فرنســا كأنــه فرنســاوي بحركاتــه وكالمــه 

ومعاملتــه وســائر أحوالــه، وهكــذا فــي إنكلتــرا أو أميــركا. والتّجــار 

ــاء بالدهــم  الســوريون فــي منشســتر لهــم معامــالت واســعة مــع أبن

فــي أقطــار العالــم شــرقًا وغربــًا، ولعمالئهــم ثقــة عظيمــة فيهــم مثــل 

ــي  ــورية ف ــة الس ــوت التجاري ــن البي ــز. وم ــار اإلنكلي ــم بالتج ثقته

منشســتر: محــالت كحــال، وغبريــل، وجبــارة، ومطــر، ومجدالنــي، 

ــم. ــي.. وغيره ــرح، وبحمدون وخــوري، وحــداد، وف
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ضــاق المقــام عــن اإلفاضــة فــي وصــف سويســرا، وقــد زرنــا منهــا: 
ــم  ــف العال ــن مصاي ــن أحس ــي م ــان. وه ــوزان، وإيفي ــف، ول جني
كبــر البحيــرات، تحــّف بهــا الشــواطئ  لوقوعهــا حــول بحيــرة مــن أ
المكســّوة بالغابــات الغّضــة والقــرى العامــرة، وكنــا لّمــا زرنــا 
األســتانة منــذ بضعــة أعــوام أدهشــنا بوســوفورها بمــا علــى شــاطئيه 
مــن التــالل المكســّوة باألشــجار والقصــور، وقلنــا إنهــا فريــدة فــي 
ــبه  ــرة الش ــي كثي ــا إذا ه ــف وضواحيه ــاهدنا جني ــا ش ــم. فلّم العال

ــة. ــث مناظــره الطبيعي بالبوســفور مــن حي
وفــي جنيــف بعــض المتاحــف والمعــارض، وفيهــا جامعــة شــهيرة، 
ــت  ــد عرف ــان فق ــا إيفي ــرة. وأم ــا كبي ــإن جامعته ــوزان ف ــك ل وكذل
بمائهــا العــذب ُيحَمــل بالقنانــي المختومــة إلــى أنحــاء العالــم 

ن. ــّدِ المتم
فلســفية  اجتماعيــة  بفائــدة  الرحلــة  هــذه  عــن  كالمنــا  ونختــم 
ــة التــي قضــى  شــاهدناها فــي فرنــاي بجــوار جنيــف، وهــي القري
فولتيــر أعوامــه األخيــرة فيهــا، ومنزلــه هنــاك معــروض للفرجــة بمــا 
فيــه مــن األثــاث واألدوات فــي غرفــة للنــوم والمكتــب والمائــدة؛ 
ــي  ــَر ف ــا َاّث ــان. وإنم ــر اإلنس ــي مصي ــر ف ــى التفكي ــث عل ــا يبع مم
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خاطرنــا -علــى الخصــوص- تمثــال لفولتيــر َنَصَبــه أهــل القريــة فــي 
مدخــل قريتهــم فــوق قاعــدة مــن الرخــام نقشــوا عليهــا بالفرنســاوية 
ــا  ــَر ألهله ــد َعمَّ ــاي. وق ــر المحســن لفرن ــى فولتي ــه: »إل ــا ترَجَمُت م
كثــر مــن مئــة بيــت، وبنى لهــم كنيســة، ومستشــفى، وحوضــًا للماء،  أ
ــت المســتنقعات،  وســبياًل، وكان يقرضهــم النقــود بــال ربــا. وقــد جفَّ
وأنشــأ أســواقًا للبيــع والشــراء، وأطعــم أهلهــا فــي مجاعــة ســنة 

.»1771
وقفنــا عــن هــذا التمثــال برهــة، ونحــن نعيــد قــراءة مــا ُنِقــش عليــه. 
وإن مــا أدهَشــنا منــه قولــه »وبنــى لهــم كنيســة«. والقــّراء يعرفــون 
ــاس  ــي للن ــف يبن ــا، فكي ــا يتبعه ــس وم ــي الكنائ ــره ف ــر ونظ فولتي
كنيســة؟ إنــه لــم يبِنهــا لمــا يرجونــه هــم منهــا ألخراهــم، بــل بناهــا 
العتقــاده أنهــا مــن أهــّم أســباب ســعادتهم، وأنهــم ال يســتغنون عــن 
مــون اســتغناء  الديــن فــي معامالتهــم؛ وفــي ذلــك عبــرة للذيــن يتوهَّ

النــاس عــن الديــن.
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ترجمة: رشف الدين شكريعام جديد بلون الكرز  )مختارات من أشعار ونصوص مالك حداد(32

خالد النجارِساج الرُّعاة )حوارات مع ُكتاب عاملّيني(33

ترجمة: مصطفى صفوانمقالة يف العبودية املختارة )إيتيان دي البويسيه(34

د.بنسامل ِحّميشعن سريَت ابن بطوطة وابن خلدون35

ابن طفيلحي بن يقظان - تحقيق: أحمد أمني36

ميشال ساراإلصبع الصغرية - ترجمة: د.عبدالرحمن بوعيل37

محمد إقبالمحمد إقبال - مختارات شعرية38

الت يف الحضارة، والدميوقراطية، والغريية( 39 ترجمة: محمد الجرطيتزفيتان تودوروف )تأمُّ

أحمد رضا حوحومناذج برشية40

د.زيك نجيب محمودالرشق الفنان41

ترجمة: ياس شعبانتشيخوف - رسائل إيل العائلة42

إلياس أبو شبكة “العصفور الصغري” - مختارات شعرية43

األمري شكيب أرسالنملاذا تأخر املسلمون؟ وملاذا تقدم غريهم؟44

عيل املكمختارات من األدب السوداين45
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